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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 

El pla de mobilitat urbana sostenible incorpora un conjunt de mesures per tal d’assolir una reducció de 
l'accidentalitat, del soroll i del consum energètic; una millora de la qualitat ambiental i de l’habitabilitat dels carrers, 
així com un augment del grau d'autonomia dels infants, de persones grans i de les persones amb capacitats 
diverses.  
Per aconseguir-ho, entre altres accions, planteja una proposta que posa l’accent en la identificació d’una zona 
urbana protegida (ZUAP) a l’àmbit central de la ciutat i en la transformació de carrers de barri en llocs de 
preferència per a vianants, per fer possible diferents funcions de la vida ciutadana com l’estança, el joc i 
l’autonomia dels infants, l’oci i la relació social entre veïns i veïnes.  

Amb aquest objectiu, el passat 1 de juliol, l’Ajuntament va implantar les noves àrees de vianants a Terrassa que 
duplicaran l'espai per a vianants als barris del centre de Terrassa. 

Les àrees de vianants són: Vapor Gran, Passeig, Vapor Ventalló i Plaça Vella. 

2. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

2.1. TÍTOL DEL PROJECTE 
El títol del projecte objecte d’aquesta documentació és “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ FONT VELLA 
ENTRE C/ SANT PAU I C/ DEL PASSEIG DE TERRASSA”. 

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
  
El projecte objecte d’aquesta documentació sorgeix de la necessitat d’ampliar la zona amb preferència per a 
vianants del centre de Terrassa amb l’objectiu de millorar la vida ciutadana, el joc i l’autonomia dels infants, l’oci i la 
relació social entre veïns i veïnes.  
La proposta presentada es situa al tram est del carrer Font Vella i part dels seus carrers adjacents, el carrer Sant 
Pau i el carrer Passeig. L’actuació transforma l’espai en una zona de preferència per a vianants.  

3. AGENTS DEL PROJECTE 

3.1 PROMOTOR 

El promotor del Projecte “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ FONT VELLA ENTRE C/ SANT PAU I C/ DEL 
PASSEIG DE TERRASSA”, és l’Ajuntament de Terrassa. 

3.2 PROJECTISTA 

4. EMPLAÇAMENT I ÀMBIT 

El present projecte es situa a l’extrem est del carrer Font Vella, entre el carrer Sant Pau i el carrer Passeig. 

La superfície d’actuació és de 1.811,69m2. 

5. SITUACIÓ ACTUAL 

5.1. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

L’àmbit es troba integrat dins de la trama consolidada del barri del Centre de Terrassa. Entre els números 67 i 79 té 
un pendent est-oest aproximat d’el 1,4% amb un desnivell de 2,32m en el seu eix central i entre els números 79 i 
103 té un pendent oest-est aproximat d’el 1,3% amb un desnivell de 0,80m en el seu eix central. Segons la base 
topogràfica elaborada per l’entitat Topografia Projectes Avant SLU. en data de novembre de 2021. 

5.2. INSFRAESTRUCTURES I SERVEIS  

Actualment l’àmbit del projecte està totalment urbanitzat i dotat de tots els serveis. Té una estructura de voreres 
laterals i carril de circulació per a vehicles a la zona central.  

El sol inclòs a l’àmbit de projecte estan regulats pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, vigent des 
d’octubre 2003. 

La qualificació del sòl d’intervenció és: 

V Sistema viari 

- V.4  Sistema de comunicacions i mobilitat. Eixos cívics 

Nom Duran Arquitectes S.L.P

Tècnics Responsables Pau Duran i Bros 48882-8

Jordi Comas i Rovira 53059-1

Adreça Passeig Comte d’Ègara 2, 2n-5ª

Municipi Terrassa

C.P. 08221

Telèfon 93 736 25 36

Web www.darq.cat

Direcció electrònica info@darq.cat
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6. OBJECTIUS A ASSOLIR 

Els principals objectius del projecte són: 
- Modificar la secció del carrer per una zona de plataforma única per transformar el carrer en un lloc de 

preferència per a vianants. 
- S’incorporarà servei de fibra òptica soterrada.  
- Definir i determinar les exigències tècniques i justificar i desenvolupar la solució òptima adoptada en relació 

amb les necessitats d’una obra municipal urbanitzadora i redactar el projecte d’acord amb la normativa 
tècnica aplicable i amb el detall suficient per a fer factible la construcció i posterior ús públic de l’obra 
projectada. 

- Referir el projecte a una obra completa que contingui els elements necessaris per a la utilització correcta de 
l’obra, incloses les instal·lacions. 

- Redactar el projecte amb el rigor tècnic necessari per evitar-ne modificacions posteriors. 

7. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

7.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Estructura urbana i espais públics 
El projecte té com a objectiu transformar el tram est del carrer Font Vella en una carrer de plataforma única amb 
preferència per a vianants. Ampliant així el nucli peatonalitzat del centre de Terrassa. Es conservarà el sentit de 
circulació per a vehicles però es restringirà la velocitat de circulació als 10 km/h. S’ampliaran els actuals escocells i 
crearan nous escocells per la plantació arbustiva.  
Aquesta proposta es fa en consonància al projecte elaborat al Passeig Compte d’Egàra amb l’objectiu de generar 
una proposta única i coherent. 
L’aplicació d’aquest projecte permet ampliar l’oferta d’espai públic dedicat al vianant al Centre de Terrassa, 
guanyant espai per al vianant i per al sistema d’espais verds de la ciutat. Alhora aquest tipus de espais més amplis 
i amables pel vianant afavoriran potenciar l’ús dels espais. 
Aquest projecte limita per l’oest amb el carrer Sant Pau i per l’oest amb el carrer Passeig. Els límits de l’actuació 
són les edificacions del carrer, les quals no es veuen afectades pel projecte. Es conserva l’eix de circulació del 
carrer, pero es modifica la seva amplada de 3metres a 2,60m. El projecte respon amb tres zones de solució 
arquitectònica: 

-Tram carrer Font Vella: zona amb una amplada variable d’entre 10 i 19metres. L’actuació és simètrica respecte 
l’eix circulació del carrer. Des d’aquest eix consta de quatre zones diferenciades:  
 -Zona de circulació de vehicles amb llambordins ceràmics col·locats a trencajunt amb una amplada   
 de 2,60metres.  
 -Zona de vegetació amb paviment de llambordí ceràmic col·locat a trencajunt amb un amplada    
 aproximada de 1,50m. Aquí hi trobem la vegetació d’arbres i arbustos, la il·luminació i el mobiliari   
 urbà. 
 -Zona de seguretat per a persones amb discapacitat visual amb paviment de llambordí ceràmic amb   
 relleu de botons amb una amplada de 40cm. 
 -Zona de circulació lateral amb paviment de llambordí ceràmic col·locat en espiga amb una    
 amplada d’entre 1,50 i 6,30metres. Aquesta zona conservarà el paviment existent.  

-Trobada del carrer Font Vella amb carrer Sant Pau: el límit nord i sud d’aquest zona és mitjançant un resalt 
d’entrada i sortida en la circulació de vehicles pel carrer Sant Pau. Per donar continuïtat a la zona de circulació de 
vianant es col·loca a tota la zona paviment de llambordí ceràmic en espiga, el límit de la franja de circulació de 
vehicles es conserva l’existent pero es modifica el paviment vorada de tauló de granet. A l’extrem oest del carrer 
Font Vella i als creuaments del carrer Sant Pau es col·loca paviment de llambordí ratllat a trencajunts.    
  

-Trobada del carrer Font Vella amb carrer Passeig: el límit nord i sud d’aquesta zona es limita mitjançant un 
resalt d’entrada i sortida en la circulació de vehicles pel carrer Passeig i pel carrer Comte d'Egara tram sud. Per 
limitar el carrer Font Vella per l’est s’amplia el paviment d’espiga per crear una plaça. Aquesta plaça serà la futura 
porta d’entrada al centre de Terrassa. A la zona de circulació de vehicles el paviment d’acabat és aglomerat asfàltic 
i es limita la zona amb vorada de tauló de granet. La zona de circulació té dos passos per a persones amb 
discapacitat visual el qual s’indica amb paviment ratllat d’aglomerat asfàltic.  

En tot l’àmbit d’actuació es conserva el pendent existent del carrer. 

Accessibilitat 
El present projecte s’ha dissenyat seguint abastament els criteris del Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la 
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y la utilización de los espacios públicos urbanizados. La secció del vial, tot i seguir els criteris de plataforma única 
preveu una vorera on s’incorpora una franja de pas lliure amb botons laterals que indiquen en tot moment el límit 
d’espai segur de pas i amb franges ratllades indicant passos de vianants per a punts d’interès. 
Finalment, s’ha proposat un paviment que, també en aquesta línia, assegura el compliment de la normativa del 
CTE per a paviments exteriors. 

Trànsit viari 
El nou vial contempla absorbir un volum de trànsit reduït limitat al pas de veïns del propi sector i l’accés restringit a 
Plaça Vella.  Amb aquestes característiques es planteja una plataforma única garantitzant la prioritat del vianant i 
bicicletes per sobre del vehicle, que circularà a velocitat reduïda. 

7.2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
Abans de l’execució dels treballs es realitzaran totes les actuacions prèvies preceptives, com ara tasques de 
senyalització, tanques de l’àmbit de l’obra, situació d’instal·lacions provisionals, casetes d’obra, punt verd de gestió 
de residus i zones per a l’abastament i taller de materials. 
Primerament caldrà que la direcció d’obra presenti un pla d’obres prèviament consensuat amb el contractista que 
haurà de validar l’Ajuntament per a coordinar-lo amb les actuacions previstes a l’espai públic i reduir la 
interferència de les obres amb l’activitat de la ciutat. 
La topografia actual es veurà afectada en la zona de circulació central, la qual s’elevarà fins a la cota actual de 
paviment. 
Posteriorment es faran les preceptives rases de serveis. Abans de situar la base del paviment es situarà una 
subbase de tot-ú compactada amb corró vibratori. 
Les mesures a prendre per evitar el màxim de molèsties als veïns i comerciants seran la disposició de plaques 
metàl·liques en el terra, tanques de protecció, enllumenat de senyalització, etc., necessàries per evitar accidents i 
facilitar l'accés als edificis. 
El perímetre de la zona a enderrocar es tancarà amb tanques mòbils tipus rivisa cobertes amb malla d’ocultació o 
tanques mòbils tipus itowall o similar.  
La valoració d'aquestes mesures està inclosa dins del pressupost. 

7.3 CLAVEGUERAM I DRENATGE 
Es substituiran i ampliaran els embornals al costat sud de la zona de circulació del carrer Font Vella, la pendent 
transversal es realitza cap a les voreres i, en general, separats entre si una distància no superior a 30 m. Tenen 
com a missió la recollida de les aigües de vessament i la seva conducció fins a la xarxa de sanejament de pluvials. 
Els tipus d'embornal són De Reixa: formats per una arqueta sobre la qual s'instal·la un conjunt articulat marc / 
reixeta plana de fosa dúctil. 
Les reixetes i marcs que s'instal·lin en els embornals seran de fosa dúctil i formaran un conjunt articulat les 
dimensions resultin compatibles amb les de l'arqueta de decantació, havent de complir, a més, les prescripcions 
següents: 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ FONT VELLA ENTRE C/ SANT PAU I C/ DEL PASSEIG DE TERRASSA /3 18



- Conformitat amb la norma UNE EN 124. 
- Classe resistent general D 400 situats en calçades, aparcaments i vies de vianants per les quals puguin circular 
vehicles de serveis i emergències. 
El compliment dels requisits exigits a les canals es farà mitjançant certificació emesa per organisme extern a 
fabricant, acreditat per l'ENAC. 
La connexió és fara amb canonada de diamètre 315 mm 
Les aigües pluvials recollides pels embornals ies transporten fins als pous de registre més pròxims de la xarxa 
general amb els que enllacen a través d'un colze de 90º que fa de sifó per evitar la sortida a l'exterior de les males 
olors procedents del clavegueram. 
Les connexions d'embornal hauran de tenir un traçat rectilini, continu i amb pendent únic ≥ 5%, i ha de connectar-
se obligatòriament a un pou de registre. 
Es construiran, exclusivament, amb canonades i accessoris de polipropilè de paret compacta que compleixin els 
següents requisits: 
 - Classe: SN-4 
 - Color exterior: Teula 
 - Sistema d'unió: Flexible amb junta d’elastòmer. 
La unió de la canonada amb l'arqueta de l'embornal i amb el pou de registre s'ha de fer mitjançant maniguets amb 
junta elàstica de el mateix material que la canonada. 
  
El present projecte substitueix els embornals del carrer Font Vella per canals de recollida de 20x100cm de formigó 
prefabricat amb reixa de fosa de classificació D400. Al carrer Passeig es preveuen un nou embornal de formigó 
prefabricat amb reixa de fosa de classificació D400. Les reixes compliran l’article 12 de la Orden TMA/851/2021, de 
23 de julio. Les noves connexions a la xarxa de clavegueram es realitzarà amb conductes de polipropilè de D. 
200mm. 
El present projecte no disposa de canalitzacions de drenatge, ja que l’aigua filtrada pels escocells es filtra cap al 
terreny.   

7.4 SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I REG 

Actualment el carrer Font Vella disposa de xarxa de subministrament d’aigua.  

La xarxa de reg es connectarà al subministre d’aigua al punt més proper possible a l’armari d’enllumenat existent, 
ubicat en front del carrer Font Vella 99, per tal de poder connectar el programador de l’electrovàlvula a la xarxa de 
baixa tensió. 

S’ha projectat xarxa de reg per la de nova plantació de zona arbustives, de diàmetre 63mm. El traçat de reg als 
escocells es realitzarà per degoteig mitjançant un circuit de pinta, tal i com es detalla ens els plànols de reg amb un 
canalització de diàmetre 40mm.  

El present projecte preveu la retirada d’una antiga canonada d’aigua de fibrociment situada al costat nord del carrer 
Font Vella en el creuament amb el carrer del Passeig. Es realitzarà la rasa fins a cota de la canonada i els serveis 
pertinents a l’Ajuntament de Terrassa realitzaran la retirada del conducte i la seva correcta gestió de residu, 
posteriorment es reomplirà la rasa segons els detalls constructius realitzats en la memòria gràfica.  

7.5 ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ 

El present projecte no modifica l’enllumenat públic ni la xarxa de baixa tensió. 

7.6 PAVIMENTS  

Tots els paviments escollits s’han definit en funció dels acabats que es disposen en l’entorn del propi projecte. El 
projecte preveu principalment quatre tipus de paviments:  

-Llambordí ceràmic Piera:  
 Llambordí ceràmic Piera o equivalent model ECO KLINKLER BRICK BARCELONA de color vermell, de   
 dimensions 20x10x5cm: es col·loca a tot l’àmbit d’actuació a trencajunts o en espiga. A excepció de les   
 especificacions següents.  
 Llambordí ceràmic podotàctil Piera o equivalent model ECO KLINKLER BRICK BARCELONA de color   
 vermell, de dimensions 20x10x5cm. Es situen al límit exterior dels escocells, en una franja de 40 cm   
 d’amplada indicant el límit de seguretat. 
 Llambordí ceràmic ratllat Piera o equivalent model ECO KLINKLER BRICK BARCELONA de color   
 vermell, de dimensions 20x10x5cm. Es situen a les trobades de creuament amb pas de vehicles. 

-Vorada de tauló de granet: 
 Vorada de tauló de granet de 20x25cm, serrada i flamejada. Es col·loquen al tram central, com a    
 prolongació dels encintats actuals.  
 Vorada de tauló de granet de 15x25cm, serrada i flamejada. Es col·loquen com a límit de circulació de   
 vehicle al carrer Sant Pau.  

-Aglomerat asfàltic: 
 Paviment d’aglomerat asfàltic sonoreductor en tres capes: 5 cm de capa de rodadura amb àrid de tonalitat  
 ceràmica D-12, 7cm de base d’aglomerat asfàltic D-20 i 20cm de tot-ú. Es col·locaca a l’àmbit de    
 circulació de vehicles del carrer Passeig.  
 Paviment ratllat d’aglomerat asfàltic sonoreductor en tres capes: 5 cm de capa de rodadura amb àrid de   
 tonalitat ceràmica D-12, 7cm de base d’aglomerat asfàltic D-20 i 20cm de tot-ú. Es col·loca en el recorregut 
 de seguretat per persones amb dificultats visuals del carrer Passeig.  

-Panot: 

 Paviment de panot ratllat d 20x20cm de color gris clar. Indicació per a persones amb dificultat visual a la  
 cantonada nord del carrer Passeig. 

-Terra vegetal: en escocells. 

Les capes de col·locació per a aquest paviment seran amb subbase tot-u artificial compactat al 95% del P.M. sobre 
terreny existent (mínim 20cm), base de formigó HRM-20/B/20/IIa + ARMAT AP500SD amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer ME 15x15cm D:6-6mm 6x2,2m B500SD UNE-EN 10080 (mínim  15cm), capa de morter 
d’aferrament i en el cas on es disposen de juntes tipus rasen Mohr o equivalent es substituirà per sauló (5cm) i 
finalment la capa d’acabat del paviment. 
En tot cas, el formigó utilitzat serà reciclat. Considerant un 20% del reciclat per a formigons estructurals i un 100% 
per a formigons no estructurals 

Tots els paviments i sub-bases es troben especificades a la documentació gràfica del present projecte. 

7.7 JARDINERIA 

El projecte preveu conservar escocells actuals i incorporar-ne de nous. Els escocells conservaran la vegetació 
arbórea existent i s’inclourà vegetació arbustiva definida a la documentació gràfica. Els tipus de vegetació, aspecte 
i color s’han definit tenint en compte clima  i entorn proper per a facilitar la seva implantació i creixement. Definits 
amb la voluntat de potenciar el verd en tot l’àmbit i seguint els criteris marcats per la Diputació de Barcelona. 

Pensant en el manteniment es planteja un sistema de reg per als elements de jardineria. 

Es preveuen les següents especies arbustives: 

  

Estepes /cistus
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7.8 MOBILIARI URBÀ 
El present projecte urbà no incorpora mobiliari urbà nou. Elimina o desplaça els següents elements: 
Les pilones del carrer Font Vella que limiten amb l’àmbit pel costat oest s’enretiren i es tornarà a col·locar el 
paviment per les pilones fixes i es col·locarà una tapa de fosa per a les dues pilones mòbils que s’eliminen. 
Els aparcaments de bicicletes es desplaça la seva ubicació. 
Els bancs i papereres es retiraran durant l’execució de l’obra però posteriorment es tornaran a col·locar a la seva 
ubicació original.  
Tot detallat segons plànols de mobiliari urbà.  
  

7.09 SENYALITZACIÓ 
La disposició de la senyalització, tant horitzontal com vertical, s’executarà d’acord amb les instruccions 8.1-IC i 8.2-
IC i els criteris municipals del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa per tal que la circulació sigui segura i 
ordenada
Respecte la senyalització vertical, cal tenir en compte els següents punts: 

- La senyalització vertical tindrà una alçada lliure de 2,20 m. El suport serà d’acer galvanitzat de secció 
rectangular de 80x40mm. 

- La senyalització vertical d’obres i desviaments serà com a mínim de tipus Nivell 2, de retrorreflexió de 2,4 d/
m2. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de 
retroreflexió. 

En la documentació gràfica del present projecte es troba la informació detallada de la posició de cada element de 
senyalització i els seus detalls. 

8. COMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT 

Es fa una revisió dels diferents aspectes d’accessibilitat, els quals donaran compliment a l’ordre TMA/851/2021, de 
23 de juliol, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados 

9. AFECTACIONS DE TRÀNSIT, VIANANTS, VEHICLES I GUALS 

Pel que fa als talls de trànsit, vist que s’ha de fer nova tota la caixa de paviment en zones de circulació de cotxes, 
s’haurà de tallar totalment l’àmbit d’actuació, procurant de minorar el talls segons les fases, i per tant es proposa 
actuar en èpoques de baixa intensitat de trànsit. 
L’obra es realitzarà en 3 fases que corresponen als següents trams: 

 -Fase 1: tram carrer font Vella. 

  -Fase 1.1: zona central de trànsit rodat. Els temps d’obres previst en aquesta fase és de 8   
  setmanes. El trànsit es veurà afectat i serà necessari el tall de la circulació de vehicles i desviar el  
  trànsit pel carrer Passeig, carrer Sant Cristòfol i carrer Sant Pau. L’itinerari a seguir estarà   
  degudament indicat. 
  -Fase 1.2: vorera nord. El temps d’obres previst en aquesta fase és de 6 setmanes. El trànsit no es 
  veurà afectat en aquesta fase. El perímetre de l’actuació es tancarà i es deixarà un pas per a   
  vianants en front del carrer Font Vella número 82 
  -Fase 1.3: vorera sud. El temps d’obres previst en aquesta fase és de 6 setmanes. El trànsit no es  
  veurà afectat en aquesta fase. El perímetre de l’actuació es tancarà i es deixarà un pas per a   
  vianants en front del carrer Font Vella número 82. 

 -Fase 2: trobada del carrer Font Vella amb carrer Passeig 
  -Fase 2.1: zona central de trànsit rodat. Els temps d’obres previst en aquesta fase és de 2   
  setmanes. Es realitzarà alternant el pas de vehicles sempre que sigui possible, però caldrà fer   
  puntualment talls provisionals del trànsit. 
  -Fase 2.1: vorera oest carrer Passeig. El temps d’obres previst en aquesta fase és de 1 setmana.  
  El trànsit no es veurà afectat en aquesta fase. 
  -Fase 2.3: vorera sud Passeig Compte Ègara. El temps d’obres previst en aquesta fase és de 2   
  setmanes. El trànsit no es veurà afectat en aquesta fase. 

 -Fase 3: trobada del carrer Font Vella amb carrer Sant Pau 
  -Fase 3.1: zona central de trànsit rodat. Els temps d’obres previst en aquesta fase és de 2   
  setmanes. Es realitzarà alternant el pas de vehicles sempre que sigui possible, però caldrà fer   
  puntualment talls provisionals del trànsit. 
  -Fase 3.2: cantonada sud-est. El temps d’obres previst en aquesta fase és de 1 setmana.   
  El trànsit no es veurà afectat en aquesta fase. 
  -Fase 3.3: cantonada nord-est. El temps d’obres previst en aquesta fase és de 2  setmanes. 
  El trànsit no es veurà afectat en aquesta fase. 
  -Fase 3.4: vorera oest carrer Sant Pau. El temps d’obres previst en aquesta fase és de 2    
  setmanes. El trànsit no es veurà afectat en aquesta fase. 
 
Les actuacions de protecció i la distribució de fases es troben detallats a la documentació gràfica, als plànols 
PU.02.14 Seguretat i Salut i PU.02.15 Pla d’etapes, respectivament.  
En qualsevol cas, abans d’iniciar les obres, tots els treballs s’hauran de programar amb antelació i d’acord amb els 
serveis pertinents de l’Ajuntament de Terrassa, així com els cartells a col·locar (d’obra i de desviament de trànsit) i 
la informació a donar als veïns i usuaris dels trams afectats. Un cop feta la programació, totes les afectacions a la 
via pública, tant si afecta vianants com vehicles, l’empresa les confirmarà i comunicarà amb mínim una setmana 
d'antelació al Servei de Via Pública de l’Ajuntament i a la Direcció Facultativa. 
L’Administració podrà decidir si interessen els treballs nocturns i en caps de setmana en una zona 
determinada complint la normativa vigent de l’Ajuntament, sense cap repercussió econòmica.  
  

10. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució d’aquesta actuació s’estableix en quatre mesos.  
El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball correspondrà a l'adjudicatari de l'obra, 
en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb 
l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, es fixa un període de garantia d’un (1) any des de la recepció de les obres acabades o de sis 
(6) mesos si es tracta d'una PIME. Durant el període de garantia, el contractista serà responsable d'executar totes 

Agapanthus /agaphantus africanus

Càrex /carex

Festuques /festuca pratensis
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aquelles correccions i reparacions considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix 
temps de l'expedició del certificat de final de període de garantia, les condicions del projecte i de la seva execució. 

 11. CONTROL DE QUALITAT 

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de 
l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 
S’admetran certificats de les mostres dels materials a utilitzar, si ho considera convenient la Direcció d’Obra. 

 12.  SEGURETAT I SALUT 

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, per a què 
es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre que es compleixin 
algun dels supòsits següents: 
- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 
- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment més de 20 

treballadors. 
- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

El present projecte incorpora segons l’article 4 del Real Decreto 1627/1997 un Estudi de Seguretat i Salut complert. 
Per a la coordinació de seguretat i salut, s’estima convenient que el pressupost destinat no sigui inferior al 1,0% del 
pressupost de l’obra. 
L’estudi de seguretat i salut es troba annex al present projecte. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què aquesta 
procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i 
Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de replantejament. 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 
El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, s’obliga a 
donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de 
residus. 

13. EXIGÈNCIES DE LA CLASSIFICACIÓ 

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, a la subsecció 4a, article 77. Exigència i efectes de la classificació, s’estableix que: “la classificació dels 
empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors és exigible i té 
efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents: 
- Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que 
l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests 
contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del 

contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de 
solvència per contractar. 
- Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup 
o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, 
acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos, 
l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres 
en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es 
detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els 
requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat amb els criteris, 
requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre 
aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs”. 
D’acord amb la legislació vigent, al tenir un valor estimat inferior a 500.000€, no cal exigir classificació i categoria a 
l’empresa que opti a l’execució d’aquestes obres. 

14. SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic del Servei d'Arquitectura, 
Espai Públic i Biodiversitat Urbana tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als 
tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa. 

L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les 
tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l’obra. Tanmateix, aquest tècnic 
ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot 
rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou. 

15. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTES 
OBRES 

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

- El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i senyalització  
necessaris per als desviaments de trànsit originats durant l’execució de l’obra (tanques metàl·liques,  
new-jerseys, ...), les vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i 
accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

- El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de  
les obres. 

- Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres i de les afeccions que 
se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l’obra i/o lones publicitàries objecte de la present 
licitació. Inclou la retirada dels cartells anunciadors de l’obra en el moment de la seva finalització. 

- S’inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d’obra entre les diferents actuacions. 

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 

- Hauran d’entregar els plànols as-built de l’obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les  
instal·lacions, així com una topografia de detall de tot l’àmbit construït. 
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- Els treballs de topografia necessaris durant l’execució de les obres. 

- Inspecció amb càmera en el clavegueram existent abans i després d’acabar la obra. 

16. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 

Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos al projecte es 
realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos de projecte, i en el seu 
defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya 
(ITEC), per l’any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la 
licitació i amb l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el memòria valorada i relatius als conceptes de 
despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatòria la seva execució per a 
l’adjudicatari, mentre no superi el 10% de l’import d’adjudicació. 

17. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC del 2021, realitzat amb els costos 
de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte queden reflectits en la justificació de preus. 
Els preus es troben degudament justificats dins de l’apartat del Pressupost. 

18. IMPORT DE L’ACTUACIÓ 

El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de CENT VUITANTA-TRES MIL NOU-CENTS SET 
EUROS AMB CINC CÈNTIMS (183.907,05 €). 
El Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS DIVUIT MIL VUIT-
CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (218.849,39 €). 
El Pressupost d’Execució per Contracte IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE 
MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (264.807,76 €). 
Quadre resum actuació 

19. NORMATIVA APLICABLE I DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En la redacció del projecte s’han tingut en compte les normes, disposicions tècniques i en general, quantes 
disposicions siguin aplicables al cas. 
La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut canvis legislatius, 
s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent. 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que la memòria valorada 
comprèn una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de 
l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

normativa tècnica d’urbanització 
Recull	de	textos	reglamentaris	i	d’altres	no	norma3us relacionats		
amb	els	projectes	de	disseny	d’espais	urbans.			

-		Llista	genèrica	no	exhaus2va	-			

general 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   
(BOE 11/03/2010) 
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19.1 NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE EXTRETA DE L’OCT DEL COAC

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

• La Orden VIV/561/2010 es substituiex per l’ordre: TMA/851/2021, de 23 de juliol, por la que 
se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados 

• Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 
de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 

• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

• 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) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

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) 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

• 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) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de 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) 

• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’ incendi 

• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” 
(BOE 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 30/12/1995) 

• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal:  
• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

xarxes de distribució de gas canalitzat 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
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.” (BOE 06/12/1974) 
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 técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) 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 técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006. 
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Genera l  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Al ta  Tens ió  

• 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 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
• 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 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

Ba ixa  Tens ió  

• 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 

• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

• 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 22/02/2007) 

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

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

• Ordre de 06/07/1984, 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 01/08/1984) 

• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

• 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 22/02/2007) 

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 19/11/2008) 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

xarxes de telecomunicacions 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

• Especificacions tècniques de les Companyies
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19.2 CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (DOGC 
núm. 2043, de 28 d'abril de 1995)(Correcció d’errades en el DOGC núm. 2152, pàg. 319, de 10.1.1996). 

 Annex 1 Normes d’accessibilitat urbanística 
 1.1 Itineraris adaptats. 
 1.1.1 Itinerari de vianants adaptat. Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els   
 requisits següents: Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. En 
 els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre. No incloure  
 cap escala ni graó aïllat. El pendent longitudinal no supera el 8%. El paviment és dur, no lliscant i sense   
 regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. Els   
 elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats. 

El carrer s’ha plantejat seguint els criteris esmentats, conservant el pendent longitudinal existent i transversal del 
2%. Amb elements d’urbanització i mobiliari adaptats i sense necessitat de recorregut alternatiu. 

 1.1.2 Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat. Un itinerari mixt es considera adaptat quan compleix  
 els següents requisits: Tenir una amplada lliure mínima de 3,00 m i una alçada lliure d’obstacles en tot el   
 recorregut de 3,00 m. Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m   
 respecte a l’eix de l’itinerari. 
 No incloure cap escala ni graó aïllat. El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis   
 del gravat de les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. Els elements d’urbanització i de   
 mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats. 

El projecte no inclou cap escala ni graó aïllat. El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 
del gravat de les peces. 

 1.2 Elements d’urbanització adaptats. 
 1.2.1 Paviments en espais d’ús públic. Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits   
 següents: És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S’admet, en   
 parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). Es col·loca un   
 paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. Les reixes i els registres es  
 col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes col·locades en itineraris de   
 vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La   
 disposició de l’enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira   
 de rodes. 

Es preveuen diferents paviments, deixant una franja segons especificat que compleix abastament els criteris. 

 1.2.2 Guals adaptats. El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits   
 següents: L’amplada lliure mínima és d’1,20 m. La vorera del gual s’enrasa amb la calçada. Els cantells   
 s’arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El   
 pendent transversal màxim és del 2%. Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. El gual   
 d’entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que: L’itinerari de vianants que travessen no  
 quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 12%. L’itinerari de vianants que travessen no quedi   
 afectat per un pendent transversal superior al 2%. 

No es proposen guals adaptats. Degut a les característiques de trànsit i densitat de la zona, juntament amb la 
plataforma única. 

 1.2.3 Passos de vianants adaptats. El pas de vianants que forma part d’un itinerari adaptat es considera  
 adaptat quan compleix els següents requisits: Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual   
 de vianants adaptat. Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà  
 rebaixat al mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants. El paviment de   
 l’illot és diferenciador respecte al de la calçada. Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps  
 amb parada intermèdia, l’illot tindrà una llargada mínima d’1,50 m, una amplada igual a la del pas de   
 vianants i el seu paviment quedar à enrasat amb el de la calçada quan la longitud de l’illot no superi els   
 4,00 m. 

No es proposen passos de vianants. Degut a les característiques de trànsit i densitat de la zona, juntament amb la 
plataforma única. 

 1.2.4 Escales adaptades. Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents:   
 L’amplada útil de pas és d’1,20 m com a mínim. Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una  
 alçada màxima de 16 cm, i en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió mínima  
 d’estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior. El nombre de graons seguits sense replà   
 intermedi ha de ser com a màxim de 12 unitats. El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en  
 la direcció de circulació d’1,20 m. L’estesa s’ha d’acabar superficialment amb material no lliscant i no   
 presentar discontinuïtat on s’uneix amb l’alçària. Les escales disposen de baranes que poden ser   
 utilitzades en els dos sentits de circulació. Els passamans de l’escala estan situats a una alçada d’entre   
 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que   
 permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de 3 a 5 cm de 
 diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els passamans s’han de prolongar 0,30 m   
 com a mínim més enllà dels extrems a l’acabament de cada tram d’escala. El punt d’inflexió del passamà  
 ha de coincidir amb l’inici del tram d’escala. L’inici i el final d’una escala se senyalitzen amb paviment   
 diferenciat de la resta i disposen d’un nivell d’il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 
 Els espais existents sota les escales han d’estar protegits de manera que evitin possibles accidents a   
 persones amb visió parcial o ceguesa. 

No és objecte d’aquest projecte disposar d’escales. 

 1.2.5 Rampes adaptades. Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents:   
 L’amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim. Pendents longitudinals: Trams de menys de 3 m de   
 llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 10%). Trams d’entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent  
 màxim (recomanable 8%). Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim (recomanable 6%).  
 S’admet un pendent transversal màxim d’un 2%. El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense   
 regruixos diferents als propis del gravat de les peces. La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a  
 màxim de 20 m. En la unió de trams de diferent pendent s’han de col·locar replans intermedis. Els replans  
 intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació d’1,50 m. A l’inici i al final de cada tram   
 de rampa hi ha un replà d’1,50 m de llargada com a mínim. Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un 
 desnivell igual o superior a 0,20 m es disposa d’un element de protecció longitudinal amb una alçada de 10 
 cm per sobre del paviment de la rampa. Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada  
 d’entre 0,90 m i 0,95 m. Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permeti d’adaptar la   
 mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat   
 com a mínim 4 cm dels paraments verticals. L’inici i el final d’una rampa se senyalitza amb paviment   
 diferenciat de la resta i disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux durant la nit. 

No és objecte d’aquest projecte disposar de rampes. 

 1.2.6 Ascensor adaptat. 
No és objecte d’aquest projecte disposar d’ascensors. 

 1.2.7 Aparcaments adaptats. Una plaça d’aparcament es considera adaptada quan compleix els requisits  
 següents: Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30m x 4,50 m en bateria i 2,00 m x 4,50 m en   
 filera. Té un espai d’apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d’un cercle de diàmetre   
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 1,50 m davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir un màxim de   
 0,20 m amb l’amplada de la plaça. L’espai d’apropament ha d’estar comunicat amb un itinerari de vianants  
 adaptat. 
 Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen conjuntament amb el símbol   
 d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la inscripció ‘reservat a persones amb   
 mobilitat reduïda’. 

No és d’aplicació ja que no es fa cap previsió d’aparcament adaptat. 

 1.2.8 Serveis higiènics adaptats.  
No és d’aplicació ja que no es preveuen serveis higiènics en el present projecte. 

 1.3 Mobiliari urbà adaptat. 
 1.3.1 Condicions generals. Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits 
 següents: Ser accessible a través d’un itinerari adaptat. La seva ubicació permet sempre l’existència d’una  
 banda de pas lliure d’obstacles de 0,90 m d’amplada per 2,10 m d’alçada. Els elements sortints i/o volants  
 que són superiors a 15 cm de vol i que limiten amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral  
 entre 0 i 15 cm d’alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé s’han de situar a una alçada igual  
 o superior a 2,10 m. Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una alçada   
 d’entre 1 m i 1,40 m d’alçada. 

Els elements de mobiliari urbà no es modifiquen. 

 1.3.2 Elements urbans diversos. Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits  
 de disseny següents: Els elements d’accés al recinte tenen una amplada mínima de 0,90 m, una alçada   
 mínima de 2,10 m i han d’estar convenientment senyalitzats. El mobiliari d’atenció al públic té, totalment o  
 parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 0,85 m. Si disposa solament d’apropament frontal, la  
 part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure   
 d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. La taula ha de tenir una alçada màxima de   
 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d’alçada, i en una amplada de 0,80 m com a mínim ha de   
 quedar lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. L’element més alt manipulable  
 dels aparells telefònics se situa a una altura màxima d’1,40 m com a màxim. En el cas que l’aparell   
 telefònic se situï dins d’una cabina locutori, aquesta ha de tenir unes dimensions mínimes de 0,80 m   
 d’amplada i 1,20 m de fondària lliures d’obstacles i el terra ha de quedar enrasat amb el paviment   
 circumdant. L’espai d’accés a la cabina té una amplada lliure mínima de 0,80 m i una alçada mínima de   
 2,10 m. Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats a una distància mínima de 0,90 m, i   
 tenen una alçada mínima de 0,80 m. En grades i zones d’espectadors, la plaça d’un espectador per a   
 usuaris en cadira de rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m d’amplada i d’1,20 m de fondària. 
 Els polsadors s’han de situar entre 1,00 m i 1,40 m d’alçada. Els suports verticals de senyals i semàfors   
 tenen una secció de caires arrodonits i es col·loquen preferentment a la part exterior de la vorera. Si no hi  
 ha vorera o la seva amplada és inferior a 1,50 m es col·loquen tocant a les façanes o subjectes a   
 aquestes. En parcs i jardins se situen en àrees enjardinades o similars. 
 Quan s’instal·lin semàfors acústics, aquests han d’emetre un senyal sonor indicador del temps de pas per  
 a vianants, a petició de l’usuari mitjançant un comandament a distància. 

D’entrada, en aquest projecte no es preveu la disposició de cabines telefòniques ni de punts d’informació per al 
ciutadà. En cas d’haver de col·locar algun dels elements esmentats en aquest punt com semàfors acústics o 
elements per fgestionar el pas de vehicles, es compliran els requisits aquí esmentats. 

 1.3.3 Elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública. Els elements de protecció i  
 senyalització de les obres en la via pública han de complir les condicions següents: Les bastides, rases o  
 qualsevol tipus d’obres a la via pública s’han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i   
 continuats que restin il·luminats tota la nit. S’han de col·locar els elements de protecció i senyalització de   
 forma que les persones amb disminució visual puguin detectar a temps l’existència de l’obstacle. No s’han  

 d’utilitzar cordes, cables o similars. Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la 
 presència d’obstacles o desnivells. 

Les obres realitzades en l’àmbit de projecte esmentat estaran correctament senyalitzades segons la normativa 
vigent, mitjançant barrats estables i continuats amb il·luminació durant la nit.  
No es disposarà cap element que pugui ser un obstacle per a persones amb disminució visual, com podrien ser 
cordes o cables. 

19.3 ORDRE TMA/851/2021 BOE  

 Artículo 3. Espacios públicos urbanizados.  

 1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de   
 paso o estancia, no adscritos a una edificación, y que forman parte del dominio público o están destinados  
 al uso público, en el suelo en situación básica de urbanizado de conformidad con lo dispuesto por la   
 legislación estatal de suelo.  

 2. También se consideran espacios públicos urbanizados los tramos urbanos de las playas tal y como se   
 definen en la legislación estatal en materia de costas.  

 Artículo 4. Zonas de uso peatonal. Se denomina:  

 a) Zona de uso peatonal: todo espacio público urbanizado destinado de forma permanente al tránsito o   
 estancia peatonal.  

 b) Itinerario peatonal: la parte de la zona de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de   
 personas, incluyendo las zonas compartidas entre éstas y los vehículos.  

 c) Área de estancia: la parte de la zona de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se   
 desarrollan actividades de esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, descanso y   
 otras de similares características, en las que las personas permanecen durante un tiempo determinado.  

 Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles.  

 1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación de forma  
 segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario   
 posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, se habilitarán las   
 medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso   
 discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.  

 2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No   
 obstante, cuando las características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario   
 peatonal accesible o cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la  
 orientación y el encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y como se especifica en los   
 artículos 45 y 46.  

 b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro,   
 cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de   
 desplazamiento.  

 c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.  

 d)  No presentará escalones aislados. 
 e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.  

  f)  La pendiente transversal máxima será del 2%. 
 g)  La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
 h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el Real 
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 Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en  
 instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

 i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo las condiciones establecidas en el   
 capítulo XI.  

 3. En las zonas de plataforma única, donde el itinerario peatonal accesible y la calzada estén a un mismo  
 nivel, el diseño se ajustará al uso previsto y se incorporará la señalización e información que corresponda  
 para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía. En cualquier caso, se cumplirán el resto   
 de condiciones establecidas en este artículo.  

 4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los desniveles y en los puntos  
 de cruce con el itinerario vehicular, mediante las condiciones reguladas en los artículos 13, 14 y 16 y el   
 capítulo VI.  

 5. Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en función de sus    
 características físicas, la tipología de la población usuaria habitual y la frecuencia de uso que presente.  

 Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización.  

 1. Se consideran elementos de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente que  
 componen el espacio público urbanizado y que materializan las previsiones de la ordenación urbanística   
 vigente. Su diseño y colocación se ajustará a lo establecido en los artículos siguientes.  

 2. Los elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares  
 se desarrollan en el capítulo VI.  

 Artículo 11. Pavimentos.  

 1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable y cumplirá con la exigencia de   
 resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el Documento Básico SUA, Seguridad   
 de utilización y accesibilidad del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código  
 Técnico de la Edificación. No presentará piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema   
 constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación asegurará su   
 continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 4 mm, y su textura será diferente de la de los  
 pavimentos táctiles indicadores especificados en el artículo 45.  

 2. En los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá la utilización de pavimentos blandos con   
 una compactación superior al 90% determinada de acuerdo con el método de ensayo proctor modificado   
 de la norma UNE 103501:1994, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y segura, sin   
 ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas, y manteniendo la máxima adecuación posible con el  
 resto de características exigidas en el apartado anterior.  

 Artículo 12. Rejillas, tapas de instalación y alcorques.  

 1. Las rejillas, tapas de instalación y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal se colocarán   
 preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible y deberán cumplir las   
 siguientes especificaciones:  

 a) Las rejillas y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante y sus aberturas  
 tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1,6 cm de diámetro como máximo,   
 colocándose en el caso de las rejillas de modo que el lado mayor de sus huecos quede orientado en   
 dirección transversal al sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y tapas de instalación 
 serán no deslizantes, en seco y en mojado.  

 b) Los alcorques estarán protegidos preferentemente mediante rejillas, material compacto drenante no   
 deformable u otros elementos de similares características enrasados con el pavimento circundante, para   
 proporcionar la máxima seguridad. Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del alcorque   
 elevados sobre el plano del pavimento circundante, deberán ser fácilmente detectables, con una altura   
 mínima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadirán el ancho mínimo libre de paso del itinerario   
 peatonal accesible.  

 2. Fuera de la zona de uso peatonal, si fuera necesario colocar rejillas en la cota inferior de un vado   
 peatonal a menos de 50 cm de distancia de los límites laterales externos del paso de peatones, éstas   
 cumplirán las especificaciones anteriores. 

Artículo 25. Condiciones generales del mobiliario urbano.  

 Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos    
 urbanizados, cuya modificación o traslado no requiere alteraciones sustanciales. Su diseño y ubicación   
 responderá a los siguientes criterios:  

 a) No invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrá preferentemente alineado junto a la banda   
 exterior de la acera y a una distancia mínima de 40 cm del límite entre el bordillo y la calzada. Cuando   
 exista una zona de aparcamiento en línea junto a la acera se cuidará que se pueda entrar y salir del   
 vehículo sin dificultad.  

 b) El diseño y ubicación de los elementos de mobiliario urbano garantizará que su envolvente por debajo   
 de 2,20 m de altura carezca de aristas vivas y, excepto en el caso de las mesas y las fuentes, deberá   
 asegurar su localización y delimitación a una altura máxima de 40 cm medidos desde el nivel del suelo,   
 careciendo entre 0,40 y 2,20 m de altura, de salientes que vuelen más de 15 cm y que presenten riesgo de 
 impacto.  

 c) Todo elemento transparente será señalizado según los criterios establecidos en el apartado 4 del   
 artículo 41.  

 Artículo 26. Bancos y mesas de estancia.  

 1. Cuando se instalen bancos en las zonas de uso peatonal, como mínimo una unidad por cada    
 agrupación y, en todo caso, una unidad por cada cinco bancos o fracción, responderá a los siguientes   
 criterios de diseño y ubicación permitiendo el acceso desde el itinerario peatonal accesible:  

  a) Dispondrán de un diseño ergonómico con el plano de asiento de una profundidad entre 40 y 45  
  cm, y una altura entre 40 y 45 cm.  

  b) Tendrán reposabrazos y un respaldo con altura mínima de 45 cm formando un ángulo máximo  
  de 105° con el plano del asiento.  

  c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos 
  de 60 cm de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los   
  laterales dispondrá de un espacio libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m 
  de diámetro mínimo, que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. […]

Artículo 28. Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos. 
 El diseño y ubicación de las papeleras y los contenedores para depósito y recogida de residuos    
 responderá a los siguientes criterios:  

 a) En las papeleras y los contenedores enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada   
 entre 70 y 90 cm desde el itinerario peatonal accesible. En los contenedores semienterrados la altura de la 
 parte inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal accesible. En los   
 contenedores no enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,20 m   
 desde el itinerario peatonal accesible, pudiendo elevarse dicha altura hasta 1,70 m, cuando cuenten con   
 boca adicional, y encontrándose la parte inferior de ésta entre 0,70 y 1,10 m de altura. […] 

Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación.  

 1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de   
 elementos de señalización e iluminación en las zonas de uso peatonal, éstos se agruparán en el menor   
 número de soportes y se ubicarán preferentemente junto a la banda exterior de la acera.  

 2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación   
 junto al itinerario peatonal accesible, éstos podrán estar adosados en fachada, quedando el borde inferior  
 a una altura mínima de 2,20 m.  

 Artículo 39. Condiciones generales de las obras e intervenciones.  
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 1. Las obras e intervenciones que se realicen en los espacios públicos urbanizados deberán garantizar las  
 condiciones generales de accesibilidad en los itinerarios peatonales. Cuando las obras no permitan   
 mantener las condiciones del itinerario peatonal accesible habitual se dispondrá de un itinerario peatonal   
 accesible alternativo, debidamente señalizado, que persiga el mayor grado de adecuación efectiva a las   
 condiciones establecidas en el artículo 5.  

 2. Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio o estructura provisional   
 dispondrá de elementos de protección y señalización específicos. Todos los montantes verticales u   
 horizontales que delimiten el itinerario estarán recubiertos por materiales protectores frente a golpes y su  
 visibilidad estará garantizada mediante colores de alto contraste.  

 3. Cuando el itinerario peatonal accesible alternativo discurra por el exterior de un andamio o estructura   
 provisional, éste dispondrá de pasamanos continuo, instalado a 90 cm de altura, y una guía o elemento   
 inferior, o se colocará una franja-guía de pavimento táctil indicador, de acuerdo con los parámetros   
 establecidos en los artículos 45 y 46, que puedan ser detectados por las personas con discapacidad   
 visual.  

 4. Las zonas de obras situadas en zonas de uso peatonal quedarán rigurosamente delimitadas con vallas  
 o elementos estables, rígidos, sin aristas vivas y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización   
 luminosa o de advertencia al inicio y al final del vallado y cada 50 m o fracción. Las vallas tendrán una   
 altura mínima de 90 cm y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal   
 accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar su identificación.  

 5. Las puertas y portones destinados a entrada y salida de personas, materiales y vehículos, así como   
 otros elementos de acceso y cierre de la obra, no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se evitarán   
 elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se protegerán con materiales   
 seguros y de color contrastado, desde el suelo hasta una altura de 2,20 m.  

 Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador.  

 1. En las zonas de uso peatonal se deberá usar pavimento táctil indicador para orientar, dirigir y advertir a  
 las personas, disponiéndose franjas de acabado, orientación y ancho variable, tal y como se regulan en el  
 artículo 46.  

 2. El pavimento táctil indicador permitirá una fácil detección y recepción de información mediante el pie o   
 bastones de personas con discapacidad visual, sin que constituya peligro para el tránsito peatonal en su   
 conjunto. Contrastará, tanto cromáticamente como en textura, de modo suficiente con el suelo circundante  
 y, excepto en el caso previsto en el apartado 5 del artículo siguiente, se utilizarán dos tipos de pavimento   
 táctil indicador, de acuerdo con su finalidad:  

  a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía, así como    
  proximidad a elementos para el cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un  
  acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas, cuya altura será de 4 mm.  

  b) Pavimento táctil indicador de advertencia, para señalar proximidad a puntos de peligro o puntos  
  de decisión. Estará constituido por piezas o materiales con botones sin aristas vivas, de forma   
  troncocónica, cúpula truncada o funcionalmente equivalente cuya altura será de 4 mm. El   
  pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el   
  sentido de la marcha. 

Artículo 46. Aplicaciones reguladas del pavimento táctil indicador.  

 1. Para facilitar la orientación y el encaminamiento de los itinerarios peatonales accesibles situados en   
 zonas abiertas, o para dar continuidad a los mismos cuando éstos no puedan quedar delimitados por la   
 línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo, su desarrollo deberá señalizarse mediante una   
 franja-guía longitudinal de pavimento táctil indicador direccional de 40 cm de anchura comprendida en el   
 itinerario peatonal accesible. En este último caso deberá disponerse como muestra la figura 2.  

 2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil indicador se utilizará de la   
 siguiente forma:  

 a) En rampas y escaleras vinculadas o complementarias a un itinerario peatonal accesible, previo a su   
 inicio y en ambos extremos, se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en   
 sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera 

 y su fondo será de entre 80 y 120 cm. En el extremo superior de la escalera la franja se ubicará a 30 cm   
 de la primera contrahuella.  

 b) En ascensores vinculados a un itinerario peatonal accesible se colocarán franjas de pavimento táctil   
 indicador de tipo direccional frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al 
 tránsito peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y su fondo será de entre  
 80 y 120 cm.  

 3. Los vados peatonales y las soluciones de elevación de calzada, regulados en el artículo 20 se    
 señalizarán de la siguiente forma:  

 a) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el   
 itinerario vehicular, se colocará sobre el ancho de paso que se determine en función de las características  
 y uso del vado, respetando en todo caso un mínimo de 1,80 m, una franja de entre 60 y 120 cm de fondo  
 de pavimento táctil indicador de advertencia a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.  
 Dicha franja se podrá separar de la calzada entre 10 y 30 cm.  

 b) Para facilitar la localización del paso peatonal se dispondrá una franja-guía de pavimento táctil indicador 
 direccional, de una anchura comprendida entre 80 y 120 cm entre la línea de fachada o elemento que   
 delimite físicamente el itinerario peatonal accesible y el centro de la franja de advertencia del vado. La   
 franja-guía se colocará transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera, y alineada con la    
 correspondiente franja-guía ubicada al lado opuesto de la calzada.  

 4. Las isletas de refugio reguladas en el artículo 22 se señalizarán de la siguiente forma:  

 a) Para advertir de la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el   
 itinerario vehicular, se colocarán en cada extremo franjas de advertencia de acuerdo a lo regulado en el   
 apartado 3.a) de este artículo.  

 b) Para facilitar la localización del paso peatonal y cuando la longitud de la isleta en el sentido de la   
 marcha lo permita, los centros de las franjas de advertencia estarán unidos entre sí por otra franja-guía de  
 pavimento táctil indicador direccional, colocada longitudinalmente, de una anchura comprendida entre 80 y 
 120 cm y alineada con las correspondientes franjas-guía ubicadas en los lados opuestos de la calzada.  

 5. Cuando el trazado de pasos de peatones no sea perpendicular a las aceras y la distancia a recorrer sea  
 superior a 8,00 m, se señalizarán mediante franjas-guía de pavimento táctil indicador de entre 20 y 40 cm  
 de ancho, de materiales acordes con la normativa que corresponda, otorgando seguridad al resto de   
 usuarios del espacio.  

 6. El pavimento táctil indicador direccional provisional que se utilice en obras e intervenciones en la vía   
 pública para orientar a lo largo del recorrido alternativo, conformará una franja-guía longitudinal de 40 cm  
 de ancho.  

 7. Para señalar cruces o puntos de decisión, así como cambios de dirección en los itinerarios peatonales   
 accesibles situados en zonas abiertas donde haya franjas-guía se utilizará el siguiente pavimento:  

 a) Piezas de pavimento táctil indicador de advertencia que conformen un paralelogramo de entre 80 y 120  
 cm de lado, en el espacio de intersección que resulta del cruce de dos o más franjas-guía, o en el   
 correspondiente a cambios de dirección de la franja-guía cuando formen un ángulo mayor o igual a 45°   
 respecto del eje del sentido de la marcha.  

 b) Piezas en inglete de pavimento táctil indicador direccional en cambios de dirección de la franja-guía que 
 formen un ángulo menor de 45° respecto del eje del sentido de la marcha, y de su mismo ancho.  

20. MARQUES COMERCIALS CONTINGUDES AL PROJECTE 
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Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors econòmics amb igualtat i sense 
discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigència de l’article 18.1 de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.  
En conseqüència s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica present en el 
projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol de similar o equivalent que compleixi els mateixos 
requisits tècnics. A petició de la Direcció de l’obra s’entregaran tots els certificats, homologacions i documents 
necessaris per tal de documentar i acreditar el material presentat. 

Duran Arquitectes S.L.P. 

Terrassa, desembre de 2021  

ANNEX 1. FITXA JUSTIFICATIVA GESTIÓ DE RESIDUS   

REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 

parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 337 1,0 336,7

337 m3
336,7 t 404,08 m3

NO NO SI

   Superfície construïda 1.215,00 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 104,350 0,090 108,828

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 44,510 0,041 49,455

formigó 170101 0,036 44,304 0,026 31,646

petris barrejats 170107 0,008 9,550 0,012 14,337

guixos 170802 0,004 4,771 0,010 11,810

altres 0,001 1,215 0,001 1,580

   embalatges 0,004 5,184 0,029 34,662

fustes 170201 0,001 1,467 0,005 5,468

plàstics 170203 0,002 1,920 0,010 12,580

paper i cartró 170904 0,001 1,008 0,012 14,428

metalls 170407 0,001 0,790 0,002 2,186

0,090 109,53 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 15,80 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

5,85

0,79

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

1,82

11,81

143,49

26,85

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

4,90

0,79

tancaments   

Total residu edificació 

50,88

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
carrer Font Vella

Terrassa

Projecte d'urbanització del c/ Font Vella entre c/ Sant Pau i c/ del Passeig, de Terrassa

Vallès occidental

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 

d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 

acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 

abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

404,08

m
3

0,00

4,70

8,72

0,613,48

2,42

4,24 10,07

2,68

0,61

67,1260,57

0,67
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 404,08
terres contaminades 0,00
Total 404,08

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 44,30

Maons, teules i ceràmics 40 44,51

Metalls 2 0,79

Fusta 1 1,47

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 1,92

Paper i cartró 0,5 1,01

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 404,08

404,08

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

si

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

si

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

si

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 
les quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

-
-si
si

tipus de residu
Residus d'obra i excavació

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 404,08
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 42,72
Maons, teules i ceràmics 66,76
Petris barrejats 19,35

Metalls 2,95
Fusta 7,38
Vidres inapreciable
Plàstics 16,98
Paper i cartró 19,48
Guixos i altres no especials 18,08

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

597,79
446,26

Carretera Montcada, 880

consultar pressupost

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

3.640,32

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

08227 - Terrassa

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-1844.20Hercal Diggers SL

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

290,32

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

44,26

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

333,82

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

267,06

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

640,83

-77,91

0,00

100

-

-

-

200

2.567,81

88,57 100

-203,80
--

67,93100

110,7229,52

233,74

El pes dels residus és de :

-

Transport                                                                

9.736,78 2.020,38
--

801,18

100

-

Compactadores

4.082,75 1.286,13

-

19.000,76

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 )  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

11.064,06

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

213,61-

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ FONT VELLA ENTRE C/ SANT PAU I C/ DEL PASSEIG DE TERRASSA /16 18



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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 ) tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ FONT VELLA ENTRE C/ SANT PAU I C/ DEL PASSEIG DE TERRASSA /17 18



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 336,73 tones tones
Total construcció 109,53 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 606,11 tones 11 euros

Residus de construcció ** 98,58 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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7.751,59

705PES TOTAL DELS RESIDUS

606,11
98,58

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

6.667,21

Total dipòsit ***

10,00

1.084,38euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ FONT VELLA ENTRE C/ SANT PAU I C/ DEL PASSEIG DE TERRASSA /18 18
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2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 11/01/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F169U010 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canvi tub aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F169U050 u Cala de 2x2 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 2,50 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nou sanejament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou p.p de retirada de tapes de registre de
qualsevol tipus per a posterior recol·locació, i reposició de tapes en cas que es trenqui durant les feines
d'enderroc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Longitud Ample Total
2 àrea enderroc 1,000 1.122,440 1.122,440 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,250 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,800 1,000 7,600 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,500 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,700 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,500 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.160,690

4 F219U305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, enderroc de formigó inclòs, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p de retirada de tapes de registre de qualsevol tipus per a
posterior recol·locació, i reposició de tapes en cas que es trenqui durant les feines d'enderroc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 vorera 1,000 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
6 transversals C/Fontvella 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
7 escocells 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 433,000

5 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 11/01/22 Pàg.: 2

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 encaixos 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,250

6 F219UFC0 m Tall en paviment de llambordí, guiat amb regle, de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 C/Font Vella 2,000 140,000 280,000 C#*D#*E#*F#
3 davant bancs 2,000 29,000 58,000 C#*D#*E#*F#
5 escocells
6 1 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
7 2 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
8 3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 4 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

10 5 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 6 0,000 12,500 0,000 C#*D#*E#*F#
12 7 1,000 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#
13 8 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
14 9 0,000 12,500 0,000 C#*D#*E#*F#
15 10 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
16 11 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#
17 12 0,000 13,300 0,000 C#*D#*E#*F#
18 13 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
19 14 0,000 13,100 0,000 C#*D#*E#*F#
20 15 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
21 16 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 423,200

7 F219UU22 m2 Repicat manual puntual de paviment de llambordins col·locats per extracció de peces senceres sense malmetre
les del voltant., de fins a 2 m d'amplària amb mitjans manuals i ajudes mecàniques, i càrrega sobre camió.
Inclou p.p de retirada de tapes de registre de qualsevol tipus per a posterior recol·locació, i reposició de tapes en
cas que es trenqui durant les feines d'enderroc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 C/Font Vella 2,000 140,000 0,500 140,000 C#*D#*E#*F#
4 escocells
5 1 1,000 10,800 0,500 5,400 C#*D#*E#*F#
6 2 1,000 8,100 0,500 4,050 C#*D#*E#*F#
7 3 1,000 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
8 4 1,000 12,300 0,500 6,150 C#*D#*E#*F#
9 7 1,000 8,700 0,500 4,350 C#*D#*E#*F#

10 8 1,000 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
11 10 1,000 9,300 0,500 4,650 C#*D#*E#*F#
12 13 1,000 10,500 0,500 5,250 C#*D#*E#*F#
13 15 1,000 7,500 0,500 3,750 C#*D#*E#*F#

EUR



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 11/01/22 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 182,600

8 F219UAU5 m2 Enderroc d'escocell existent amb acabat de relliga i bastiment, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 escocells existents
3 5 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
4 6 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
5 9 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
6 11 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
7 12 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
8 14 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
9 16 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,650

9 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries a zona indicada per la propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 F21QQB01 u Retirada de pilona fixe d'acer/plàstic, d.95mm, enderroc de daus de formigó/elements d'acoratge, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament a camió per a transportar al magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 pilones existents 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 F21QUB02 u Retirada de pilona fixe de fosa, d.240mm, enderroc de daus de formigó/elements d'acoratge, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament a camió per a transportar al magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 pilones fixes d.240 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 F21QUB03 u Anul·lació de pilona mòbil existent. Inclou la desconnexió de la xarxa elèctrica, anul·lació del sistema hidràulic,
desmuntatge del marc embellidor superior, baixar la pilona al màxim possible. Inclou el subministre i col·locació
de nova tapa de fosa dúctil de 60x60cm D400, inclou p.p. d'elements de muntatge i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 pilones mòbils 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 F21QUB01 u Retirada de barana metàl·lica de protecció d'escombraries, de 6m de llarg i 1.1m d'alçada, enderroc de daus de
formigó/elements d'acoratge, i càrrega manual i mecànica de l'equipament a camió per a transportar al
magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana escombraries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21QU501 u Retirada per a posterior recol·locació de paperera trabucable ancorada al terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc de daus de formigó i elements d'ancoratge, i aplec de material en lloc indicat per la
DF, degudament protegit fins a la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 papereres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 F21QU505 u Retirada per a posterior recol·locació de pal de senyalització ancorat al terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc de daus de formigó i elements d'ancoratge. Inclou aplec de material en lloc indicat per
la DF, degudament protegit, per a posterior recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pal senyalització 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 F21QU121 u Retirada per a posterior recol·locació de banc de fusta convencional de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou aplec de
material en lloc indicat per la DF, degudament protegit fins a la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 F21QU502 u Retirada per a posterior recol·locació d'element per a aparcament bicicleta, ancorat al terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de daus de formigó i elements d'ancoratge, i aplec de material en
lloc indicat per la DF, degudament protegit, fins a la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcabicicletes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 M21QU002 u Desmuntatge i retirada per a reaprofitament de panell existent de publicitat, ancorat a terra amb fixacions
mecàniques. Inclou p.p. d'enderroc de qualsevol tipus de dau/element d'ancoratge. Inclou càrrega manual i
mecànica de l'equipament a camió per a transportar al magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 panell pubilictat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 F21DYG00 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals, amb reblert amb formigó HM-20 i tapiat de
connexions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals existents 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 F21DYG0N u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport
a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals existents 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

22 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Alçada
2 calçada 1,000 485,000 0,150 72,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,750

23 F227Y001 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviments amb presència d'arbrats o d'accessibilitat limitada, amb mitjans
mecànics lleugers i manuals, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Total
2 calçada 1,000 485,000 485,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,000

24 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =nous trams sanejament 47,800 0,600 2,000 0,800 45,888 C#*D#*E#*F#
2 =telecos 125,400 0,400 0,600 0,800 24,077 C#*D#*E#*F#
3 =reg 177,300 0,400 0,600 0,800 34,042 C#*D#*E#*F#
4 14,200 0,500 0,600 0,800 3,408 C#*D#*E#*F#
5 canvi canonada aigua 3,000 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,215

25 P221E-AWE8 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =nous trams sanejament 47,800 0,600 2,000 0,200 11,472 C#*D#*E#*F#
2 =telecos 125,400 0,400 0,600 0,200 6,019 C#*D#*E#*F#
3 =reg 177,300 0,400 0,600 0,200 8,510 C#*D#*E#*F#
4 14,200 0,500 0,600 0,200 0,852 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,853

26 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nous embornals 7,000 1,000 0,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

27 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =nous trams sanejament 47,800 0,600 1,600 45,888 C#*D#*E#*F#
2 =telecos 125,400 0,400 0,400 20,064 C#*D#*E#*F#
3 =reg 177,300 0,400 0,500 35,460 C#*D#*E#*F#
4 14,200 0,500 0,500 3,550 C#*D#*E#*F#
5 canvi canonada aigua 3,000 0,600 0,900 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,582

28 F213U323 m3 Repicat de base de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Alçada
2 ampliació drenatge escocells nous
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3 1 1,000 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
4 2 1,000 4,200 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 7,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#
6 7 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
7 8 1,000 6,500 0,300 1,950 C#*D#*E#*F#
8 10 1,000 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
9 13 1,000 6,500 0,300 1,950 C#*D#*E#*F#

10 15 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,110

29 F219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada m2, amb un gruix de 4 cm i en els encaixos laterals i finals en
obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 = paviment aglomerat 1,000 192,500 192,500 C#*D#*E#*F#
3 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

30 F219YT41 m2 Fresatge mecànic de pintura en paviments asfàltics, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obra 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

31 P22Z0-4RS6 m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escocells actuals 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 02  PAVIMENTS

1 F9H1125M t Paviment de mescla bituminosa en calent dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a
temperatura normal amb betum sintètic amb granulat per a rodament, colors vermell o ocre i pigments. Acabat
del paviment d'aglomerat asfàltic consistent en polit intel·ligent de la superfície asfàltica mitjançant diamant
metàl·lic amb polidora satèl·lit i aplicació de beurada bituminosa i resines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 transició Comte Egara i Carrer Passeig 192,500 0,040 2,400 18,480 C#*D#*E#*F#
2 20,500 0,040 2,400 1,968 C#*D#*E#*F#
3 C/Passeig 1,500 3,200 0,040 2,400 0,461 C#*D#*E#*F#
4 P/Comte Egara 1,500 5,000 0,040 2,400 0,720 C#*D#*E#*F#
5 C/Sant Pau 1,500 3,000 0,040 2,400 0,432 C#*D#*E#*F#
6 C/Puig Novell 1,500 6,000 0,040 2,400 0,864 C#*D#*E#*F#
7 1,500 4,000 0,040 2,400 0,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,501

EUR

2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 11/01/22 Pàg.: 8

2 F9H11A32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou formació de
rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 transició Comte Egara i Carrer Passeig 192,500 0,080 2,400 36,960 C#*D#*E#*F#
2 20,500 0,080 2,400 3,936 C#*D#*E#*F#
3 C/Passeig 1,500 3,200 0,110 2,400 1,267 C#*D#*E#*F#
4 P/Comte Egara 1,500 5,000 0,110 2,400 1,980 C#*D#*E#*F#
5 C/Sant Pau 1,500 3,000 0,110 2,400 1,188 C#*D#*E#*F#
6 C/Puig Novell 1,500 6,000 0,110 2,400 2,376 C#*D#*E#*F#
7 1,500 4,000 0,110 2,400 1,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,291

3 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Total
2 transició Comte Egara i Carrer Passeig 192,500 192,500 C#*D#*E#*F#
3 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 transició Comte Egara i Carrer Passeig 192,500 192,500 C#*D#*E#*F#
3 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

5 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Alçada
2 transició Comte Egara i Carrer Passeig 192,500 0,150 28,875 C#*D#*E#*F#
3 20,500 0,150 3,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,950

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 =pav. llambordí trencajunts 477,050 0,220 104,951 C#*D#*E#*F#
3 =pav. llambordí espiga 288,150 0,220 63,393 C#*D#*E#*F#
4 =pav. llambordí encamin trencaj 28,000 0,220 6,160 C#*D#*E#*F#
5 =pav. llambordí botons espiga 102,000 0,220 22,440 C#*D#*E#*F#
6 =pav. llambordí botons trencaj 19,000 0,220 4,180 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 201,124

7 F9DLU561 m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick
Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter M15 de
5cm, col·locat a trencajunts i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 PAV 02
3 a trencajunts est-oest 1,000 321,850 321,850 C#*D#*E#*F#
4 a trencajunts nord-sud 1,000 134,800 134,800 C#*D#*E#*F#
6 franja on traiem pilones c/Sant Pau i

canviem vorada
1,000 25,500 0,800 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 477,050

8 F9DLU571 m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick
Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter M15 de
5cm, col·locat en espiga i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 PAV 02
3 espiga 1,000 288,150 288,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,150

9 F9DLU560 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb encaminadors, de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix,
model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre
capa de morter M15 de 5cm, col·locat a trencajunts i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de
rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 PAV04 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 F9DLU562 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb relleu de botons, de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de
gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola flexible
sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a espiga i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de
rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 PAV03
3 espiga 1,000 204,000 0,500 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

11 F9DLU570 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb relleu de botons, de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de
gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola flexible
sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a trencajunts i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació
de rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre. EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 PAV03 C#*D#*E#*F#
3 a trencajunts 1,000 47,500 0,400 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

12 F9DLU565 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb encaminadors de llambordí ceràmic, de forma rectangular de
10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, segons norma
UNE-CEN/TS 15209 EX. S'haurà d'homologar la peça amb el document acreditatiu corresponent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Motlle encaminador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 F9DLU566 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb relleu de botons, de llambordí ceràmic, de forma rectangular
de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, segons
norma UNE-CEN/TS 15209 EX. S'haurà d'homologar la peça amb el document acreditatiu corresponent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Motlle botons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 F9DLU567 m Formació de rigola amb peces de paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de
gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola flexible
sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locades a sardinell i rejuntades amb morter de ciment 1:6. Inclou
formació de rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 PAV 10 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
4 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
5 98,500 98,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,500

15 E9GZU200 m2 Formació de ratllat podotàctil sobre capa d'aglomerat mitjançant màquina fresadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Total
2 PAV 09 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
3 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,550

16 F962A6GA m Encintat de vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 15x25
cm, 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.  Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 PAV 07 C#*D#*E#*F#
3 Transició Compte Egara a C/Passeig 1,000 50,500 50,500 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
5 Transició C/Sant Pau a C/Puig Novell 1,000 31,700 31,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,700

17 F961A8GA m Encintat de vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, 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.  Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 PAV 05 8,000 5,700 45,600 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,800 29,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,100

18 F9DLU568 m2 Reparació puntual paviment llambordí igual a l'existent, col·locat a espiga, color vermell, col·locat amb morter
cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, rejuntades amb morter de ciment 1:6. Inclou p.p. de repicat
puntual en cas de ser necessàri. Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de
registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases telecos vorera existent 7,100 0,500 3,550 C#*D#*E#*F#
2 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

19 F9E1U20N m2 Reposició puntual de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 9 pastilles, igual a l'existent, classe
1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter M-10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou p.p de replanteig i
recol·locació de tapes de serveis existents a cota de paviment acabat. Inclou p.p. de recol·locació i posada a
cota de qualsevol tipus de tapa de registre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Total
2 PAV 08 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
3 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

20 F9E1U10G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, podotàctil amb encaminadors, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou formació de rampes i
pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte. Inclou p.p. de recol·locació i posada a
cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Total
2 PAV08 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,600

21 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perímetre Total
2 escocells C#*D#*E#*F#
3 1 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
4 2 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
6 5 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 6 0,000 12,500 0,000 C#*D#*E#*F#
8 7 1,000 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#
9 8 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 9 0,000 12,500 0,000 C#*D#*E#*F#
11 10 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
12 11 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 12 0,000 13,300 0,000 C#*D#*E#*F#
14 13 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
15 14 0,000 13,100 0,000 C#*D#*E#*F#
16 15 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
17 16 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

22 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perímetre Total
2 escocell circular C#*D#*E#*F#
3 3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

23 F9DLU555 m2 Conjunt de paviment amb combinació de llambordí ceràmic + peces biodegradables a zona escocell. Llambordí
ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o
equivalent, color vermell (tipus de llambordi i tipus de col·locació segons ubicació), combinat amb peces
biodegradables model Rasen Mohr de Breinco o equivalent reblert amb terra vegetal per al creixement de
vegetació. Col·locat sobre base de sauló de 5 cms de gruix. Composició de peces segons detalls descrits a la
documentació gràfica de projecte. Totalment acabat segons especificacions i plànols de projecte. Inclou p.p. de
recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 %
2 escocells nous
3 1 1,000 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
4 2 1,000 4,200 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 7,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#
6 7 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
7 8 1,000 6,500 0,300 1,950 C#*D#*E#*F#
8 10 1,000 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
9 13 1,000 6,500 0,300 1,950 C#*D#*E#*F#

10 15 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
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12 escocells existents C#*D#*E#*F#
13 3 1,000 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
14 5 1,000 8,200 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#
15 6 1,000 8,200 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#
16 9 1,000 8,200 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#
17 11 1,000 8,200 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#
18 12 1,000 8,200 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#
19 14 1,000 8,200 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#
20 16 1,000 8,200 0,300 2,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,530

24 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilones mòbils anul·lades 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 FDV7U001 u Inspecció amb càmara vídeo de la xarxa de sanejament. Inclou gravació digital de la filmació i informe.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector/ pou de registre, amb tub de polietilè de densitat alta, de 315
mm de diàmetre nominal exterior. Inclou formigonat tub, peces especials del mateix material i reparació del
revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 =embornal 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de polipropilè sifònic de 74x31x70 cm, amb
bastiment i reixa practicable de fosa grisa abatible model D-4Ad de Fundición Dúctil Fàbregas, classe D400,
col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 embornal 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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4 FD5ZU002 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat model CA20 de la casa GLS Prefabricados o
equivalent, de 1m de llarg, amb bastiment i reixa de fosa grisa model RCA20/400 de Funductil SL o equivalent,
d'1m de llarg, classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 nova xarxa drenatge 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 PD73-F1MB m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió embornals C Unitats m
2 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

10 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,800

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub substituit 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

1 F8B7Y001 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de fins a 6,5 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus
PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la
portellla (65 cm aprox.), fet a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 GDG50030 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banqueta de desmunt, berma de terraplè o mitjana
d'obra nova amb tres (3) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat
del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada,
part proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,500 112,500 C#*D#*E#*F#
2 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
3 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
4 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,400

2 GDK2UR20 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  INSTAL·LACIONS DE REG

1 GDK2UR20 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GDG7U020 m Canalització per a reg executada en calçada, amb un tub de polipropilé de 40 mm de diàmetre, de 10 atm de
pressió nominal mínima i un tub de protecció de PVC de 160 mm de diàmetre, inclòs part proporcional
d'elements de muntatge i accessoris per a derivacions, canvis de direcció, reduccions, etc, col·locada i provada,
incloent excavació i reblert de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 96,500 96,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 dins escocell 16,000 -3,000 -48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,300

4 GDG7U010 m Canalització per a reg executada en voreres i vorals, amb un tub de polipropilé de 40 mm de diàmetre, de 10
atm de pressió nominal mínima, inclòs part proporcional d'elements de muntatge i accessoris per a derivacions,
canvis de direcció, reduccions, etc, col·locada i provada, incloent excavació, reblert amb sorra i material
seleccionat de la rasa amb compactació al 95% del PM, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
4 dins escocell 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,200

5 FJM1UZ01 u Comptador d'aigua de llautó per velocitat, amb raig múltiple, per a reg, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó
d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FJMZUZ20 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FJSAYA10 u Programador aprovat i homologat per Espais Veds integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de
Barcelona, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material, segons especificacions de plec de
condicions, Espais Verds i indicacions de la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FJSFU225 u By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable,
format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120
mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 9 V amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a
l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FJSZY469 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =canalització 1,000 177,300 177,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,500

12 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada
5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterres 16,000 15,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

13 FJS5A663 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

14 FJSB2221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
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estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escocells 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

16 FJSZC21R u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 04  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBBZU310 u Recol·locació de senyal vertical de trànsit/informativa existent, col·locat a terra clavat. Inclou p.p. de
desplaçament d'element, elements de muntatge i i fixació. Completament muntat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 pal senyalització existent 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FBB1YV10 u Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-15a Resalt 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBB1YV20 u Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, fixada
mecànicament, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBB2YV11 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S 28 Calçada residencial 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S30 (zona a 10) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 11/01/22 Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FBB2YV05 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 400x600 mm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FBB3YV14 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, fixada al senyal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FBBZYV37 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster color
RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, fixat a dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipus P 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
2 tipus R 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 tipus S 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
4 tipus S 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

8 FBBZUVA0 u Execució de sabata fonament per senyal informativa fins a 0,30 m3 de formigó, inclou ancortage (platina i
espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipus P 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 tipus R 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 tipus S 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 tipus S 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FBA1UV00 m Pre-marcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obra 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10 FBA1UVD2 m Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i
amb una dosificació mínima de 240 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb
aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 FBA2UV13 m2 Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una
dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació
de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN
1436. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vianants 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 FBA3UW10 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en
altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una
dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació
de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN
1436 (amidament: àrea de la zona pintada)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona 10 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 FBABUV12 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons
el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 05  MOBILIARI

1 FQ11UHA3 u Recol·locació de banc existent, ancorat a obra a ubicació indicada segons projecte. Inclou p.p. de desplaçament
d'element, elements de muntatge i i fixació. Completament muntat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banc existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ21UC60 u Recol·locació paperera trabucable existent, col·locada amb fixacions mecàniques a ubicació indicada segons
projecte. Inclou p.p. de desplaçament d'element, elements de muntatge i i fixació. Completament muntat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 papereres existents 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FQZ5U382 u Recol·locació d'aparcament de bicicletes de barana existent, ancorat a obra a ubicció definida en projecte. Inclou
p.p. de desplaçament d'element, elements de muntatge i i fixació. Completament muntat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament bicis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 06  JARDINERIA

1 FQBAY035 u Protecció d'arbre fins a 35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària
col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix.
Inclou subministre i col·locació prèvia de tub coarrugat de d.63mm col·locat en espiral en el tronc per a protecció
prèvia als taulons de fusta, segons detall a plànols. Inclou elements de muntatge i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres existents 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FR4BU533 m2 Conjunt 1 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Gaura lindheimerii, Agaphantus africanus, Festuca
pratensis, amb una densitat de 16 plantes per m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la plantació, amb excavació de
clot de plantació amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg. Completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 % Total
2 VERD - CONJUNT 1 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 4,200 0,700 2,940 C#*D#*E#*F#
4 5 1,000 8,200 0,700 5,740 C#*D#*E#*F#
5 8 1,000 6,500 0,700 4,550 C#*D#*E#*F#
6 13 1,000 6,500 0,700 4,550 C#*D#*E#*F#
7 16 1,000 8,200 0,700 5,740 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,520

3 FR4BU534 m2 Conjunt 2 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Leonotis leonorus, Carex, Cistus ladanifer, amb una
densitat de 16 plantes per m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la plantació, amb excavació de clot de plantació
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg. Completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 %
2 VERMELL - CONJUNT 2 C#*D#*E#*F#
3 1 1,000 6,000 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
4 3 1,000 4,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#
5 7 1,000 4,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#
6 9 1,000 8,200 0,700 5,740 C#*D#*E#*F#
7 11 1,000 8,200 0,700 5,740 C#*D#*E#*F#
8 12 1,000 8,200 0,700 5,740 C#*D#*E#*F#
9 14 1,000 8,200 0,700 5,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,760

4 FR4BU535 m2 Conjunt 3 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Leonotis leonorus, Gaura lindheimerii, Festuca
pratensis, amb una densitat de 16 plantes per m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la plantació, amb excavació de
clot de plantació amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg. Completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 %
2 BLAU - CONJUNT 3 C#*D#*E#*F#
3 4 1,000 7,500 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#
4 6 1,000 8,200 0,700 5,740 C#*D#*E#*F#
5 10 1,000 5,000 0,700 3,500 C#*D#*E#*F#
6 15 1,000 4,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,290

5 FRZ3YN10 m2 Malla antiherbes de polipropilè teixit 100%, de densitat 130-140gr/m2, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments,
materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 VERD - CONJUNT 1 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
4 5 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
5 8 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 13 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
7 16 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 VERMELL - CONJUNT 2

10 1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 9 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
14 11 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
15 12 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
16 14 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
17 BLAU - CONJUNT 3
18 4 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
19 6 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
20 10 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
21 15 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,100

6 FRZRYZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 encintat xapa recte 1,000 79,200 0,500 39,600 C#*D#*E#*F#
3 encintat xapa curvat 1,000 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,600

7 ER3PU254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, per a plantació d'espècies arbustives, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =antiarrels 1,000 105,100 0,150 15,765 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,765

8 FR3PY040 m3 Sòl estructural format per les següents fraccions en pes : grava reciclada (100) tamany 50-70 (18-25 mm a les
capes superiors), sòl llimós-argilos (20) amb un mínim de 20% d'argila i un 5% de matèria orgànica i hidrogel
(0,03). Subministrat a granel i estesa amb excavadora mitjana i compactada en capes de fins a 30 cm de gruix,
regat i compactat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =antiarrels 1,000 105,100 0,500 0,500 26,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,275

9 FR3SE254 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2
2 VERD - CONJUNT 1 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
4 5 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
5 8 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 13 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
7 16 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 VERMELL - CONJUNT 2

10 1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 9 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
14 11 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
15 12 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
16 14 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
17 BLAU - CONJUNT 3
18 4 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
19 6 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
20 10 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
21 15 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,100

10 FD5A4632 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges
de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb
50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obra 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 FRZ8YZ02 u Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de diàmetre 60 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres existrents 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000
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Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =excavació caixa pav 72,750 1,250 90,938 C#*D#*E#*F#
2 =excavació rasa serveis mec 109,215 1,250 136,519 C#*D#*E#*F#
3 =excavació rasa serveis man 26,853 1,250 33,566 C#*D#*E#*F#
4 =excavació pou 3,500 1,250 4,375 C#*D#*E#*F#
5 =rebliment rasa -106,582 1,100 -117,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,158

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =trasnport terres 148,158 148,158 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,158

3 F2R54239 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 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =demol. pav 1.160,690 0,250 1,350 391,733 C#*D#*E#*F#
2 =demol. vorada 433,000 0,200 0,200 1,350 23,382 C#*D#*E#*F#
3 =repicat puntual pav llamb 182,600 0,070 1,350 17,256 C#*D#*E#*F#
4 =religa escocell 57,400 0,100 1,350 7,749 C#*D#*E#*F#
5 =pilones d.95 12,000 0,120 1,350 1,944 C#*D#*E#*F#
6 =pilones d.240 12,000 0,300 1,350 4,860 C#*D#*E#*F#
7 =barana protecció escombraries 2,000 0,300 1,350 0,810 C#*D#*E#*F#
8 =fresatge 213,000 0,040 1,350 11,502 C#*D#*E#*F#
9 =repicat base formigo per escocells 13,110 1,350 17,699 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 476,935

4 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de

EUR
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construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =transport 476,935 476,935 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 476,935

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de qualitat de les instal·lacions segons
especificacions de la DF i el plec de condicions del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PCQ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base formigó 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base formigó 5,000 5,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,28000 €

A0112000 h Cap de colla 27,53000 €

A0121000 h Oficial 1a 20,53000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,13000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,53000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 24,25000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 26,86000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,53000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 18,23000 €

A013H000 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013J000 h Ajudant lampista 23,04000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 23,07000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A013U001 h Ajudant 22,66000 €

A0140000 h Manobre 17,14000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,44000 €

A016P000 h Peó jardiner 22,91000 €

A0D-0007 h Manobre 24,72000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,59000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,87000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 55,52000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 105,23000 €

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 47,91000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 77,05000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 76,30000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 77,05000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 73,68000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,58000 €

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 50,44000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,37000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 50,93000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 58,02000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 4,80000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,70000 €

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 31,70000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,69000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,45000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 46,44000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,74000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,24000 €

C150U101 m3 Camió amb contenidor d'1 m3 29,83000 €

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada 8,16000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,70000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 24,22000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,99000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 46,25000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 53,05000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 35,83000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,43000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 42,41000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,32000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,49000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61000 €

C20J-00DQ h Polidora 2,34000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,43000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,69000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,25000 €

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 14,36000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 21,18000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 15,21000 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 16,13000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,41000 €

B03D4000 m3 Terra sense classificar 5,77000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,24000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,21000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,22000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,93000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 66,62000 €

B060UR31 m3 Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra

63,77000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

51,27000 €

B064300C 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

65,63000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

61,53000 €

B06NN14C 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

57,13000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,73000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

26,63000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 87,22000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,05000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,33000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,97000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,41000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,65000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

1,04000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

20,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,50000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

5,55000 €
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MATERIALS

MAM/304/2002)
B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en

calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat
1,85000 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,48000 €

B8ZA0001 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de fins a 6,5 m d'alçària, a base d'un copolímer de
polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior
des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

58,00000 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 23,95000 €

B96216G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm 31,85000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

25,69000 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

35,94000 €

B9DL2345 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix 16,38000 €

B9DLU001 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb encaminadors de llambordí ceràmic, de forma
rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent,
color vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX. S'haurà d'homologar la peça amb el
document acreditatiu corresponent.

2.925,00000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,18000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,81000 €

B9H11A32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari

49,22000 €

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos 1,83000 €

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,50000 €

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 1,70000 €

BBB1UV10 u Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat 20,21000 €

BBB1UV20 u Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm de
diàmetre

25,93000 €

BBB2UV05 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 400x600 mm 17,36000 €

BBB2UV11 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm 44,62000 €

BBB3UV14 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària 23,16000 €

BBBZUV37 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de
poliéster color RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal

14,07000 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 7,30000 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 1,95000 €

BD5Z8CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

66,80000 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4,45000 €

BD7JR220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal, amb unions soldades 12,64000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,49000 €

BDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 313,49000 €

BFC1UC10 m Tub de polipropilé a pressió, DN 40 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris 2,62000 €

BFWBUZ01 u Colze de llautó de 1´´ 6,48000 €

BFWBUZ02 u Te de llautó de 1´´ 7,43000 €

BFWBUZ03 u Enllaç de llautó de 1´´ 5,85000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €
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BG1B0460 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta 219,73000 €

BG21U162 m Tub rígid de PVC de 160 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

3,78000 €

BG25U134 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

2,82000 €

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de
subjecció i obturadors

0,02000 €

BG2GU060 m Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre 0,12000 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,23000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,96000 €

BJM1UZ01 u Comptador d'aigua de llautó per velocitat, amb raig múltiple, per a reg, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1/2´´

89,20000 €

BJM5Y010 u Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES 64,27000 €

BJM6UR10 u Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars 49,71000 €

BJMZUZ20 u Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins a menys de 4 m3/h 937,55000 €

BJMZUZ21 u Ramal d'escomesa interna de 20 mm 445,69000 €

BJMZUZ22 u Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació 248,60000 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,15000 €

BJSA11LZ u Subministrament de sistema aprovat i homologat per Espais Veds, inclou programador amb les
següents característiques:
-Número modular d'estacions ( en mòduls de 4 u 8 estacions.
-Font d'alimentació modular per interiors/exteriors i opcions de protecció contra sobretensió alta i/o
monitorització de caudal, combinades segons les necessitats.
-Solapament de programes amb possibilitat d'executar fins 3 programes simultàniament.
-Gran dial de control i pantalla LCD, amb confirmació visual d'estacions/programes.
-Capacitat multi-idioma
-Preparat de control a distància i compatible amb RainSensor.

Terminal intel·ligent inalàmbrica amb antena WST65
-Connectivitat GPRS integrada.
-Programació remota mitjançant OTAP (Over-The-Air Programming)
-GSM (850/900/1800/1900 MHz) de quatre bandes
-Compatible amb tarjeta SIM GSM estándar
-Potència d'entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
-Temperatura de treball: -30°C a 65°C ambient
-Humitat de treball: 0% a 80% (sense condensació)
-Dimensions: 90 x 63 x 20 mm
-Pes de transport: 150 grams
-Totalment compatible amb les directives europees RoHS y WEEE

450,00000 €

BJSB2220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

28,61000 €

BJSBU225 u Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1'' DN, amb alimentació del
relè a 9 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern

45,20000 €

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

24,75000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,68000 €

BJSZC210 u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre 4,57000 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24, i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves amb
tancament de seguretat

8,52000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 10,41000 €

BN3G4770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per

6,76000 €
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maneta
BNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de

120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat
15,67000 €

BPDLU002 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb relleu de botons, de llambordí ceràmic, de
forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o
equivalent, color vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX. S'haurà d'homologar la peça
amb el document acreditatiu corresponent.

2.925,00000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 55,88000 €

BR3AI010 kg Hidrogel 10,00000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m,
segons ntj 07a, subministrada a granel

36,87000 €

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

38,19000 €

BR3PE250 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 44,47000 €

BR496231 u Agapanthus africanusen contenidor de 3 l 4,02000 €

BR4AYC12 u Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 1,93000 €

BR4BH233 u Cistus ladanifer d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €

BR4D9822 u Festuca pratensis d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l 1,93000 €

BR4DH823 u Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 2,11000 €

BR920201 m Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles de  2,7x0,2x0,01m 1,80000 €

BR9RU010 m Barrera de guiat d'arrels DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45
cm de fondària, encadellades per encaix vertical, amb els accessoris necessaris de muntatge

21,63000 €

BRI3YN10 m2 Malla antiherbes de polipropilè teixit 100%, de densitat 130-140gr/m2 0,64000 €

BRZ8Y310 u Tub perforat de 60 mm per aireació 2,08000 €

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

49,03000 €

BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 40,16000 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 34,99000 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104, UNE 103103

39,88000 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 27,59000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

71,22000 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

133,49000 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

101,88000 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

37,75000 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103204

47,63000 €

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 43,03000 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

15,07000 €

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 174,04000 €

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

109,55000 €

BV219806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

35,06000 €
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FREU050 u Subministrament Leonotis leonorus 3,15000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 86,43000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,99000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 116,11000 = 29,02750

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,25000 = 33,00750

Subtotal: 62,37300 62,37300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22440

COST DIRECTE 86,43040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,43040

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler 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

Rend.: 1,000 175,78000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,99000 = 1,44275

Subtotal: 1,44275 1,44275
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,24000 = 96,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,25000 = 30,98250
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

Subtotal: 150,54250 150,54250



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/12/21 Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23562

COST DIRECTE 175,78287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,78287

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 143,25000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,99000 = 1,44275

Subtotal: 1,44275 1,44275
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,24000 = 45,60000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 116,11000 = 44,12180

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,25000 = 27,94500
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

Subtotal: 118,00480 118,00480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23562

COST DIRECTE 143,24517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,24517

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,53000 = 0,10265
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,23000 = 0,09115

Subtotal: 0,19380 0,19380
Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,05000 = 0,01071

Subtotal: 0,66171 0,66171
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00194

COST DIRECTE 0,85745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85745
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E9GZU200P-1 m2 Formació de ratllat podotàctil sobre capa d'aglomerat
mitjançant màquina fresadora.

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,13000 = 2,51300

Subtotal: 2,51300 2,51300
Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,100 /R x 105,23000 = 10,52300

Subtotal: 10,52300 10,52300

COST DIRECTE 13,03600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03600

ER3PU254P-2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, per a
plantació d'espècies arbustives, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 90,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 28,01000 = 25,20900
A013P000 h Ajudant jardiner 0,900 /R x 24,86000 = 22,37400

Subtotal: 47,58300 47,58300
Materials

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 38,19000 = 42,42909

Subtotal: 42,42909 42,42909

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71375

COST DIRECTE 90,72584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,72584

F169U010P-3 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de
l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de
terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 104,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,14000 = 17,14000
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,53000 = 20,53000

Subtotal: 37,67000 37,67000
Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 1,000 /R x 50,44000 = 50,44000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,65000 = 15,65000

Subtotal: 66,09000 66,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56505

COST DIRECTE 104,32505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,32505

F169U050P-4 u Cala de 2x2 m per a localització de serveis al inici de
l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de
terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima de 2,50 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 208,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,14000 = 34,28000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,53000 = 41,06000

Subtotal: 75,34000 75,34000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 /R x 50,58000 = 101,16000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 15,65000 = 31,30000

Subtotal: 132,46000 132,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13010

COST DIRECTE 208,93010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,93010

F213U323P-5 m3 Repicat de base de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Rend.: 1,000 64,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,14000 = 8,57000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 24,25000 = 9,70000
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 22,44000 = 26,92800

Subtotal: 45,19800 45,19800
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,58000 = 6,12018
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 6,61000 = 2,64400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 15,65000 = 9,39000
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Subtotal: 18,15418 18,15418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67797

COST DIRECTE 64,03015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,03015

F2194AU5P-6 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment
d'urbanització, de fins a 40 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou p.p de
retirada de tapes de registre de qualsevol tipus per a
posterior recol·locació, i reposició de tapes en cas
que es trenqui durant les feines d'enderroc.

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 77,05000 = 1,00165
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 55,52000 = 3,60880

Subtotal: 4,61045 4,61045

COST DIRECTE 4,61045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61045

F219FFC0P-7 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

Rend.: 1,000 8,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,270 /R x 22,44000 = 6,05880

Subtotal: 6,05880 6,05880
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 8,43000 = 2,27610

Subtotal: 2,27610 2,27610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09088

COST DIRECTE 8,42578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,42578
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F219U305P-8 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó,
enderroc de formigó inclòs, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou p.p de retirada de tapes de registre de
qualsevol tipus per a posterior recol·locació, i
reposició de tapes en cas que es trenqui durant les
feines d'enderroc.

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 22,44000 = 2,24400

Subtotal: 2,24400 2,24400
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,58000 = 1,21392
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,65000 = 0,78250

Subtotal: 1,99642 1,99642

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03366

COST DIRECTE 4,27408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27408

F219UAU5P-9 m2 Enderroc d'escocell existent amb acabat de relliga i
bastiment, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 20,53000 = 2,05300
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700

Subtotal: 2,91000 2,91000
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 77,05000 = 1,00165

Subtotal: 1,00165 1,00165

COST DIRECTE 3,91165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91165

F219UF42P-10 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Rend.: 1,000 0,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,14000 = 0,17140
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,005 /R x 20,53000 = 0,10265

Subtotal: 0,27405 0,27405
Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,004 /R x 105,23000 = 0,42092
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 35,83000 = 0,17915
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,001 /R x 15,65000 = 0,01565

Subtotal: 0,61572 0,61572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00411

COST DIRECTE 0,89388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89388

F219UFC0P-11 m Tall en paviment de llambordí, guiat amb regle, de 15
cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 10,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 22,44000 = 7,85400

Subtotal: 7,85400 7,85400
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,43000 = 2,95050

Subtotal: 2,95050 2,95050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11781

COST DIRECTE 10,92231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,92231

F219UU22P-12 m2 Repicat manual puntual de paviment de llambordins
col·locats per extracció de peces senceres sense
malmetre les del voltant., de fins a 2 m d'amplària
amb mitjans manuals i ajudes mecàniques, i càrrega
sobre camió. Inclou p.p de retirada de tapes de
registre de qualsevol tipus per a posterior
recol·locació, i reposició de tapes en cas que es
trenqui durant les feines d'enderroc.

Rend.: 1,000 11,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 20,53000 = 8,21200
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,14000 = 3,42800

Subtotal: 11,64000 11,64000
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COST DIRECTE 11,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64000

F219YT41P-13 m2 Fresatge mecànic de pintura en paviments asfàltics,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 17,14000 = 0,06856
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,002 /R x 20,53000 = 0,04106

Subtotal: 0,10962 0,10962
Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,002 /R x 105,23000 = 0,21046
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,002 /R x 35,83000 = 0,07166
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,002 /R x 15,65000 = 0,03130

Subtotal: 0,31342 0,31342

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00164

COST DIRECTE 0,42468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42468

F21DQU02P-14 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de
qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 50,58000 = 7,33410

Subtotal: 7,33410 7,33410

COST DIRECTE 7,33410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33410

F21DYG00P-15 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans
mecànics i manuals, amb reblert amb formigó HM-20 i
tapiat de connexions

Rend.: 1,000 53,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,14000 = 6,85600
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 20,53000 = 4,10600

Subtotal: 10,96200 10,96200
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 55,52000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600
Materials

B064300C 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

0,600      x 65,63000 = 39,37800

Subtotal: 39,37800 39,37800

COST DIRECTE 53,11600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,11600

F21DYG0NP-16 u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol
tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i
transport a abocador

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 0,080 /R x 31,70000 = 2,53600
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,58000 = 4,90626

Subtotal: 7,44226 7,44226

COST DIRECTE 7,44226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44226

F21QIN02P-17 u Trasllat de contenidor d'escombraries a zona indicada
per la propietat.

Rend.: 1,000 9,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,53000 = 5,13250

Subtotal: 9,41750 9,41750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14126

COST DIRECTE 9,55876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,55876
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F21QQB01P-18 u Retirada de pilona fixe d'acer/plàstic, d.95mm,
enderroc de daus de formigó/elements d'acoratge, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament a camió
per a transportar al magatzem municipal i la runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat
per la DF.

Rend.: 1,000 19,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,65000 = 7,82500

Subtotal: 7,82500 7,82500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16830

COST DIRECTE 19,21330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,21330

F21QU121P-19 u Retirada per a posterior recol·locació de banc de
fusta convencional de fins a 3 m de llargària, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
Inclou aplec de material en lloc indicat per la DF,
degudament protegit fins a la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat
per la DF.

Rend.: 1,000 10,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,44000 = 4,48800

Subtotal: 4,48800 4,48800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 45,42000 = 4,54200
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,65000 = 1,56500

Subtotal: 6,10700 6,10700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06732

COST DIRECTE 10,66232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,66232
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F21QU501P-20 u Retirada per a posterior recol·locació de paperera
trabucable ancorada al terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de daus
de formigó i elements d'ancoratge, i aplec de material
en lloc indicat per la DF, degudament protegit fins a la
seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat
per la DF.

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,44000 = 3,36600

Subtotal: 3,36600 3,36600
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,65000 = 1,17375

Subtotal: 1,17375 1,17375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05049

COST DIRECTE 4,59024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59024

F21QU502P-21 u Retirada per a posterior recol·locació d'element per a
aparcament bicicleta, ancorat al terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de daus
de formigó i elements d'ancoratge, i aplec de material
en lloc indicat per la DF, degudament protegit, fins a
la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat
per la DF.

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,44000 = 3,36600

Subtotal: 3,36600 3,36600
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,65000 = 1,17375

Subtotal: 1,17375 1,17375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05049

COST DIRECTE 4,59024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59024
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F21QU505P-22 u Retirada per a posterior recol·locació de pal de
senyalització ancorat al terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de daus
de formigó i elements d'ancoratge. Inclou aplec de
material en lloc indicat per la DF, degudament
protegit, per a posterior recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat
per la DF.

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,44000 = 3,36600

Subtotal: 3,36600 3,36600
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,65000 = 1,17375

Subtotal: 1,17375 1,17375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05049

COST DIRECTE 4,59024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59024

F21QUB01P-23 u Retirada de barana metàl·lica de protecció
d'escombraries, de 6m de llarg i 1.1m d'alçada,
enderroc de daus de formigó/elements d'acoratge, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament a camió
per a transportar al magatzem municipal i la runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat
per la DF.

Rend.: 1,000 7,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 22,44000 = 5,61000

Subtotal: 5,61000 5,61000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,65000 = 1,95625

Subtotal: 1,95625 1,95625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08415

COST DIRECTE 7,65040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65040
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F21QUB02P-24 u Retirada de pilona fixe de fosa, d.240mm, enderroc
de daus de formigó/elements d'acoratge, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament a camió per a
transportar al magatzem municipal i la runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat
per la DF.

Rend.: 1,000 38,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,65000 = 15,65000

Subtotal: 15,65000 15,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33660

COST DIRECTE 38,42660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,42660

F21QUB03P-25 u Anul·lació de pilona mòbil existent. Inclou la
desconnexió de la xarxa elèctrica, anul·lació del
sistema hidràulic, desmuntatge del marc embellidor
superior, baixar la pilona al màxim possible. Inclou el
subministre i col·locació de nova tapa de fosa dúctil
de 60x60cm D400, inclou p.p. d'elements de
muntatge i col·locació.

Rend.: 1,000 61,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 22,44000 = 44,88000

Subtotal: 44,88000 44,88000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,65000 = 15,65000

Subtotal: 15,65000 15,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67320

COST DIRECTE 61,20320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,20320

F221D6J2P-26 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 77,05000 = 1,61805
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C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 73,68000 = 3,75768

Subtotal: 5,37573 5,37573

COST DIRECTE 5,37573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37573

F2225432P-27 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 13,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 17,14000 = 3,44514

Subtotal: 3,44514 3,44514
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 50,58000 = 9,76194

Subtotal: 9,76194 9,76194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05168

COST DIRECTE 13,25876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25876

F222KA20P-28 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,14000 = 0,17140
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Subtotal: 0,17140 0,17140
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2488 /R x 50,58000 = 12,58430

Subtotal: 12,58430 12,58430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00257

COST DIRECTE 12,75827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75827

F227Y001P-29 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviments amb
presència d'arbrats o d'accessibilitat limitada, amb
mitjans mecànics lleugers i manuals, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 17,14000 = 1,02840

Subtotal: 1,02840 1,02840
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 58,02000 = 0,63822

Subtotal: 0,63822 0,63822

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01543

COST DIRECTE 1,68205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68205

F228560FP-30 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 19,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 4,80000 = 2,40000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,58000 = 6,12018

Subtotal: 8,52018 8,52018
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16830

COST DIRECTE 19,90848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,90848

F2R35039P-31 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les
despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix:
15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,216 /R x 31,69000 = 6,84504

Subtotal: 6,84504 6,84504

COST DIRECTE 6,84504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84504

F2R54239P-32 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 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les
despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

Rend.: 1,000 8,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,257 /R x 31,69000 = 8,14433

Subtotal: 8,14433 8,14433
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COST DIRECTE 8,14433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,14433

F2RA73G1P-33 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

COST DIRECTE 19,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50000

F2RA7LP1P-34 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 5,55000 = 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000

COST DIRECTE 5,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55000

F8B7Y001P-35 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de fins
a 6,5 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè
tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o
equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la
base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

Rend.: 1,000 58,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B8ZA0001 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de fins
a 6,5 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè
tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o
equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la
base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

1,000      x 58,00000 = 58,00000

Subtotal: 58,00000 58,00000

COST DIRECTE 58,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,00000

F921201JP-36 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 27,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700

Subtotal: 0,85700 0,85700
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 46,44000 = 1,16100
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 58,02000 = 2,32080
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 50,93000 = 1,78255
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Subtotal: 5,26435 5,26435
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,41000 = 21,17150
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,69000 = 0,08450

Subtotal: 21,25600 21,25600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01286

COST DIRECTE 27,39021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,39021

F9365H11P-37 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.

Rend.: 1,000 65,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,14000 = 7,71300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,53000 = 3,07950

Subtotal: 10,79250 10,79250
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,49000 = 0,82350

Subtotal: 0,82350 0,82350
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 51,27000 = 53,83350

Subtotal: 53,83350 53,83350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16189

COST DIRECTE 65,61139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,61139

F961A8GAP-38 m Encintat de vorada de pedra granítica escairada,
serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, 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.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.

Rend.: 1,000 45,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,535 /R x 17,14000 = 9,16990
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 20,53000 = 5,27621
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Subtotal: 14,44611 14,44611
Materials

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 23,95000 = 25,14750

B06NN14C 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

0,1078      x 57,13000 = 6,15861

Subtotal: 31,30611 31,30611

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21669

COST DIRECTE 45,96891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,96891

F962A6GAP-39 m Encintat de vorada de pedra granítica escairada,
serrada mecànicament i flamejada, de forma corba,
de 15x25 cm, 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.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.

Rend.: 1,000 53,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,523 /R x 17,14000 = 8,96422
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,285 /R x 20,53000 = 5,85105

Subtotal: 14,81527 14,81527
Materials

B96216G0 m Pedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm

1,050      x 31,85000 = 33,44250

B06NN14C 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

0,0935      x 57,13000 = 5,34166

Subtotal: 38,78416 38,78416

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22223

COST DIRECTE 53,82166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,82166

F96AUA10P-40 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió.

Rend.: 1,000 34,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,14000 = 2,57100
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 20,53000 = 3,07950
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Subtotal: 5,65050 5,65050
Materials

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000      x 25,69000 = 25,69000

B06NN14C 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

0,045      x 57,13000 = 2,57085

Subtotal: 28,26085 28,26085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08476

COST DIRECTE 33,99611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,99611

F96AUA20P-41 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10
mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Rend.: 1,000 44,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,14000 = 2,57100
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 20,53000 = 3,07950

Subtotal: 5,65050 5,65050
Materials

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,000      x 35,94000 = 35,94000

B06NN14C 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

0,045      x 57,13000 = 2,57085

Subtotal: 38,51085 38,51085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08476

COST DIRECTE 44,24611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,24611

F9DLU555P-42 m2 Conjunt de paviment amb combinació de llambordí
ceràmic + peces biodegradables a zona escocell.
Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm
i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de
Piera o equivalent, color vermell (tipus de llambordi i
tipus de col·locació segons ubicació), combinat amb
peces biodegradables model Rasen Mohr de Breinco
o equivalent reblert amb terra vegetal per al
creixement de vegetació. Col·locat sobre base de
sauló de 5 cms de gruix. Composició de peces
segons detalls descrits a la documentació gràfica de
projecte. Totalment acabat segons especificacions i
plànols de projecte. Inclou p.p. de recol·locació i

Rend.: 1,000 47,59 €
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posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,14000 = 6,85600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,900 /R x 20,53000 = 18,47700

Subtotal: 25,33300 25,33300
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 86,43040 = 4,75367

B9DLU100 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular, amb botons
o encaminadors, de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix

0,820      x 19,67000 = 16,12940

B9DLU600 m2 Peces biodegradables model Rasen Mohr de Breinco
o equivalent reblert amb terra vegetal per al
creixement de vegetació

0,220      x 4,50000 = 0,99000

Subtotal: 17,11940 17,11940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38000

COST DIRECTE 47,58607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,58607

F9DLU560P-43 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb
encaminadors, de forma rectangular de 10x20 cm i 5
cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de
Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter
cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm,
col·locat a trencajunts i rejuntat amb morter de ciment
1:6. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.

Rend.: 1,000 44,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 20,53000 = 15,39750
A0140000 h Manobre 0,255 /R x 17,14000 = 4,37070

Subtotal: 19,76820 19,76820
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 86,43040 = 4,75367

B9DLU100 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular, amb botons
o encaminadors, de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix

1,020      x 19,67000 = 20,06340



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/12/21 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,06340 20,06340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29652

COST DIRECTE 44,88179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,88179

F9DLU561P-44 m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular
de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick
Barcelona de Piera o equivalent, color vermell,
col·locat amb morter cola flexible sobre capa de
morter M15 de 5cm, col·locat a trencajunts i rejuntat
amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes
i pendents segons especificacions de documentació
gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.

Rend.: 1,000 41,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,255 /R x 17,14000 = 4,37070
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 20,53000 = 15,39750

Subtotal: 19,76820 19,76820
Materials

B9DL2345 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20
cm i 5 cm de gruix

1,020      x 16,38000 = 16,70760

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 86,43040 = 4,75367

Subtotal: 21,46127 21,46127

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29652

COST DIRECTE 41,52599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,52599

F9DLU562P-45 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb relleu
de botons, de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm
de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera
o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola
flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a
espiga i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou
formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.

Rend.: 1,000 47,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,14000 = 5,14200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,850 /R x 20,53000 = 17,45050
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Subtotal: 22,59250 22,59250
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 86,43040 = 4,75367

B9DLU100 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular, amb botons
o encaminadors, de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix

1,020      x 19,67000 = 20,06340

Subtotal: 20,06340 20,06340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33889

COST DIRECTE 47,74846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,74846

F9DLU565P-46 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb
encaminadors de llambordí ceràmic, de forma
rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco
Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color
vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX.
S'haurà d'homologar la peça amb el document
acreditatiu corresponent.

Rend.: 1,000 2.925,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B9DLU001 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb
encaminadors de llambordí ceràmic, de forma
rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco
Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color
vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX.
S'haurà d'homologar la peça amb el document
acreditatiu corresponent.

1,000      x 2.925,00000 = 2.925,00000

Subtotal: 2.925,00000 2.925,00000

COST DIRECTE 2.925,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.925,00000

F9DLU566P-47 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb
relleu de botons, de llambordí ceràmic, de forma
rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco
Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color
vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX.
S'haurà d'homologar la peça amb el document
acreditatiu corresponent.

Rend.: 1,000 2.925,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BPDLU002 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb
relleu de botons, de llambordí ceràmic, de forma
rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco
Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color
vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX.
S'haurà d'homologar la peça amb el document

1,000      x 2.925,00000 = 2.925,00000
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acreditatiu corresponent.

Subtotal: 2.925,00000 2.925,00000

COST DIRECTE 2.925,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.925,00000

F9DLU567P-48 m Formació de rigola amb peces de paviment de
llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i
5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de
Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter
cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm,
col·locades a sardinell i rejuntades amb morter de
ciment 1:6. Inclou formació de rampes i pendents
segons especificacions de documentació gràfica de
projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.

Rend.: 1,000 41,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 20,53000 = 15,39750
A0140000 h Manobre 0,255 /R x 17,14000 = 4,37070

Subtotal: 19,76820 19,76820
Materials

B9DL2345 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20
cm i 5 cm de gruix

1,020      x 16,38000 = 16,70760

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 86,43040 = 4,75367

Subtotal: 21,46127 21,46127

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29652

COST DIRECTE 41,52599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,52599

F9DLU568P-49 m2 Reparació puntual paviment llambordí igual a
l'existent, col·locat a espiga, color vermell, col·locat
amb morter cola flexible sobre capa de morter M15 de
5cm, rejuntades amb morter de ciment 1:6. Inclou p.p.
de repicat puntual en cas de ser necessàri. Inclou p.p.
de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de
tapa de registre.

Rend.: 1,000 48,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,950 /R x 20,53000 = 19,50350
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,14000 = 6,85600

Subtotal: 26,35950 26,35950
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Materials
B9DL2345 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20

cm i 5 cm de gruix
1,020      x 16,38000 = 16,70760

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 86,43040 = 4,75367

Subtotal: 21,46127 21,46127

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39539

COST DIRECTE 48,21616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,21616

F9DLU570P-50 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb relleu
de botons, de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm
de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera
o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola
flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a
trencajunts i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou
formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.

Rend.: 1,000 44,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 20,53000 = 15,39750
A0140000 h Manobre 0,255 /R x 17,14000 = 4,37070

Subtotal: 19,76820 19,76820
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 86,43040 = 4,75367

B9DLU100 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular, amb botons
o encaminadors, de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix

1,020      x 19,67000 = 20,06340

Subtotal: 20,06340 20,06340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29652

COST DIRECTE 44,88179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,88179

F9DLU571P-51 m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular
de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick
Barcelona de Piera o equivalent, color vermell,
col·locat amb morter cola flexible sobre capa de
morter M15 de 5cm, col·locat en espiga i rejuntat amb
morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes i
pendents segons especificacions de documentació
gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.

Rend.: 1,000 44,39 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,850 /R x 20,53000 = 17,45050
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,14000 = 5,14200

Subtotal: 22,59250 22,59250
Materials

B9DL2345 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20
cm i 5 cm de gruix

1,020      x 16,38000 = 16,70760

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 86,43040 = 4,75367

Subtotal: 21,46127 21,46127

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33889

COST DIRECTE 44,39266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,39266

F9E1U10GP-52 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
podotàctil amb encaminadors, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou formació
de rampes i pendents segons especificacions de
documentació gràfica de projecte. Inclou p.p. de
recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de
tapa de registre.

Rend.: 1,000 31,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 17,14000 = 7,54160
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 20,53000 = 11,90740

Subtotal: 19,44900 19,44900
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 116,11000 = 0,35994

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,69000 = 0,00169
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,18000 = 6,30360
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler 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

0,0315      x 175,78287 = 5,53716

Subtotal: 12,20239 12,20239

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29174

COST DIRECTE 31,94313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,94313
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F9E1U20NP-53 m2 Reposició puntual de paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm de 9 pastilles, igual a l'existent,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter M-10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou p.p
de replanteig i recol·locació de tapes de serveis
existents a cota de paviment acabat. Inclou p.p. de
recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de
tapa de registre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 31,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 17,14000 = 7,54160
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 20,53000 = 11,90740

Subtotal: 19,44900 19,44900
Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,81000 = 6,94620
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 116,11000 = 0,35994

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,69000 = 0,00169
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 143,24517 = 4,51222

Subtotal: 11,82005 11,82005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29174

COST DIRECTE 31,56079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,56079

F9H1125MP-54 t Paviment de mescla bituminosa en calent dissenyada
i preparada per a rebre un poliment, fabricada a
temperatura normal amb betum sintètic amb granulat
per a rodament, colors vermell o ocre i pigments.
Acabat del paviment d'aglomerat asfàltic consistent
en polit intel·ligent de la superfície asfàltica mitjançant
diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit i aplicació de
beurada bituminosa i resines.

Rend.: 1,000 395,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 20,53000 = 0,39007
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,14000 = 1,47404
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Subtotal: 1,86411 1,86411
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,05000 = 0,63660

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,02000 = 0,69624
C20J-00DQ h Polidora 5,000 /R x 2,34000 = 11,70000
B9H1SM01 t Mescla bituminosa en calent tipus AC6 SURF B 50/70

D amb àrids de colors. granulometria  a definir per la
DO, betum sintetic i pigments segons color.

1,000      x 380,00000 = 380,00000

Subtotal: 380,00000 380,00000

COST DIRECTE 395,35945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,35945

F9H11A32P-55 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada.
Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.

Rend.: 1,000 52,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,14000 = 1,47404
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 20,53000 = 0,39007

Subtotal: 1,86411 1,86411
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,05000 = 0,63660

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,02000 = 0,69624

Subtotal: 1,79534 1,79534
Materials

B9H11A32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
calcari

1,000      x 49,22000 = 49,22000

Subtotal: 49,22000 49,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02796

COST DIRECTE 52,90741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,90741
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F9J12E40P-56 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22,44000 = 0,06732

Subtotal: 0,06732 0,06732
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 24,22000 = 0,07266

Subtotal: 0,07266 0,07266
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00101

COST DIRECTE 0,36099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36099

F9J13J40P-57 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22,44000 = 0,06732

Subtotal: 0,06732 0,06732
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 35,83000 = 0,01792
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 24,22000 = 0,07266

Subtotal: 0,09058 0,09058
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00101

COST DIRECTE 0,36891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36891
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FBA1UV00P-58 m Pre-marcatge Rend.: 1,000 0,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0017 /R x 17,14000 = 0,02914
A0121000 h Oficial 1a 0,0017 /R x 20,53000 = 0,03490

Subtotal: 0,06404 0,06404
Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,0017 /R x 8,16000 = 0,01387

Subtotal: 0,01387 0,01387

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00064

COST DIRECTE 0,07855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,07855

FBA1UVD2P-59 m Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb
pintura de doble component amb aplicació en
màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m
(dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m
realment pintat)

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 17,14000 = 0,08570
A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 20,53000 = 0,10265

Subtotal: 0,18835 0,18835
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385
C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500

kp amb plataforma elevadora incorporada
0,005 /R x 8,16000 = 0,04080

Subtotal: 0,21465 0,21465
Materials

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

0,240      x 1,70000 = 0,40800

Subtotal: 0,40800 0,40800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00188

COST DIRECTE 0,81288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81288
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FBA1UVD6P-60 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a
limitació de calçada, amb pintura de doble component
amb aplicació en màquina i amb una dosificació
mínima de 240 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2)

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0044 /R x 17,14000 = 0,07542
A0121000 h Oficial 1a 0,0044 /R x 20,53000 = 0,09033

Subtotal: 0,16575 0,16575
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0044 /R x 34,77000 = 0,15299
C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500

kp amb plataforma elevadora incorporada
0,0044 /R x 8,16000 = 0,03590

Subtotal: 0,18889 0,18889
Materials

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

0,240      x 1,70000 = 0,40800

Subtotal: 0,40800 0,40800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00166

COST DIRECTE 0,76430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76430

FBA2UV13P-61 m2 Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de
vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb
una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT
segons norma UNE-EN 1436. Inclou premarcatge
(amidament: m2 realment pintat)

Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0247 /R x 17,14000 = 0,42336
A0121000 h Oficial 1a 0,0247 /R x 20,53000 = 0,50709

Subtotal: 0,93045 0,93045
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0247 /R x 34,77000 = 0,85882
C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500

kp amb plataforma elevadora incorporada
0,0247 /R x 8,16000 = 0,20155

Subtotal: 1,06037 1,06037
Materials

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,900      x 1,50000 = 1,35000

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells
angulosos

0,300      x 1,83000 = 0,54900
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Subtotal: 1,89900 1,89900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00930

COST DIRECTE 3,89912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89912

FBA3UW10P-62 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30,
catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no
definits en altres partides. Pintura de doble
component de qualsevol color amb aplicació manual
a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2,
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436
(amidament: àrea de la zona pintada)

Rend.: 1,000 8,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0616 /R x 17,14000 = 1,05582
A0121000 h Oficial 1a 0,0616 /R x 20,53000 = 1,26465

Subtotal: 2,32047 2,32047
Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,0616 /R x 8,16000 = 0,50266

Subtotal: 0,50266 0,50266
Materials

BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

2,800      x 1,70000 = 4,76000

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en pols amb cantells
angulosos

0,300      x 1,83000 = 0,54900

Subtotal: 5,30900 5,30900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02320

COST DIRECTE 8,15533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15533

FBABUV12P-63 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de
tres contenidors en zona d'aparcament en cordó
segons el manual de senyalització de BCN, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i amb el premarcatge inclós

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0603 /R x 17,14000 = 1,03354
A0121000 h Oficial 1a 0,0603 /R x 20,53000 = 1,23796
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Subtotal: 2,27150 2,27150
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0603 /R x 34,77000 = 2,09663
C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500

kp amb plataforma elevadora incorporada
0,0603 /R x 8,16000 = 0,49205

Subtotal: 2,58868 2,58868
Materials

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

2,075      x 1,50000 = 3,11250

Subtotal: 3,11250 3,11250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02272

COST DIRECTE 7,99540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99540

FBB1YV10P-64 u Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P
triangular de 700 mm de costat, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 23,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,038 /R x 17,14000 = 0,65132
A0121000 h Oficial 1a 0,038 /R x 20,53000 = 0,78014

Subtotal: 1,43146 1,43146
Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,038 /R x 8,16000 = 0,31008

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,038 /R x 39,24000 = 1,49112

Subtotal: 1,80120 1,80120
Materials

BBB1UV10 u Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P
triangular de 700 mm de costat

1,000      x 20,21000 = 20,21000

Subtotal: 20,21000 20,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01431

COST DIRECTE 23,45697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,45697

FBB1YV20P-65 u Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R
disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre,
fixada mecànicament, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 29,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,038 /R x 17,14000 = 0,65132
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A0121000 h Oficial 1a 0,038 /R x 20,53000 = 0,78014

Subtotal: 1,43146 1,43146
Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,038 /R x 8,16000 = 0,31008

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,038 /R x 39,24000 = 1,49112

Subtotal: 1,80120 1,80120
Materials

BBB1UV20 u Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R
disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre

1,000      x 25,93000 = 25,93000

Subtotal: 25,93000 25,93000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01431

COST DIRECTE 29,17697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,17697

FBB2YV05P-66 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de
400x600 mm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 20,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,038 /R x 17,14000 = 0,65132
A0121000 h Oficial 1a 0,038 /R x 20,53000 = 0,78014

Subtotal: 1,43146 1,43146
Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,038 /R x 8,16000 = 0,31008

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,038 /R x 39,24000 = 1,49112

Subtotal: 1,80120 1,80120
Materials

BBB2UV05 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de
400x600 mm

1,000      x 17,36000 = 17,36000

Subtotal: 17,36000 17,36000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01431

COST DIRECTE 20,60697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60697

FBB2YV11P-67 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de
900x600 mm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 47,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,038 /R x 17,14000 = 0,65132
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A0121000 h Oficial 1a 0,038 /R x 20,53000 = 0,78014

Subtotal: 1,43146 1,43146
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,038 /R x 39,24000 = 1,49112
C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500

kp amb plataforma elevadora incorporada
0,038 /R x 8,16000 = 0,31008

Subtotal: 1,80120 1,80120
Materials

BBB2UV11 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de
900x600 mm

1,000      x 44,62000 = 44,62000

Subtotal: 44,62000 44,62000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01431

COST DIRECTE 47,86697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,86697

FBB3YV14P-68 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm
d'alçària i 450 mm d'amplària, fixada al senyal

Rend.: 1,000 26,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,038 /R x 20,53000 = 0,78014
A0140000 h Manobre 0,038 /R x 17,14000 = 0,65132

Subtotal: 1,43146 1,43146
Maquinària

C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500
kp amb plataforma elevadora incorporada

0,038 /R x 8,16000 = 0,31008

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,038 /R x 39,24000 = 1,49112

Subtotal: 1,80120 1,80120
Materials

BBB3UV14 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm
d'alçària i 450 mm d'amplària

1,000      x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 23,16000 23,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01431

COST DIRECTE 26,40697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40697

FBBZU310P-69 u Recol·locació de senyal vertical de trànsit/informativa
existent, col·locat a terra clavat. Inclou p.p. de
desplaçament d'element, elements de muntatge i i
fixació. Completament muntat.

Rend.: 1,000 11,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,080 /R x 17,14000 = 1,37120
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 25,13000 = 1,25650

Subtotal: 2,62770 2,62770
Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 42,41000 = 1,69640

Subtotal: 1,69640 1,69640
Materials

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 7,30000 = 7,30000

Subtotal: 7,30000 7,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03942

COST DIRECTE 11,66352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,66352

FBBZUVA0P-70 u Execució de sabata fonament per senyal informativa
fins a 0,30 m3 de formigó, inclou ancortage (platina i
espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment
existent

Rend.: 1,000 83,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,630 /R x 20,53000 = 12,93390
A0140000 h Manobre 0,630 /R x 17,14000 = 10,79820

Subtotal: 23,73210 23,73210
Maquinària

C150U101 m3 Camió amb contenidor d'1 m3 0,377 /R x 29,83000 = 11,24591
C150V060 h Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500

kp amb plataforma elevadora incorporada
0,630 /R x 8,16000 = 5,14080

C2001000 h Martell trencador manual 0,480 /R x 3,32000 = 1,59360

Subtotal: 17,98031 17,98031
Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,000      x 6,81000 = 6,81000
B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per

peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

4,540      x 1,85000 = 8,39900

B2RA63G0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,275      x 20,00000 = 5,50000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,063      x 34,73000 = 2,18799

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,300      x 61,53000 = 18,45900
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Subtotal: 41,35599 41,35599

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23732

COST DIRECTE 83,30572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,30572

FBBZYV37P-71 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i
4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster
color RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i
accessoris per a subjectar la senyal, fixat a dau de
formigó

Rend.: 1,000 39,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,53000 = 5,13250

Subtotal: 9,41750 9,41750
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 76,30000 = 7,63000

Subtotal: 7,63000 7,63000
Materials

BBBZUV37 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i
4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster
color RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i
accessoris per a subjectar la senyal

1,000      x 14,07000 = 14,07000

B06NN14C 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

0,150      x 57,13000 = 8,56950

Subtotal: 22,63950 22,63950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09418

COST DIRECTE 39,78118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,78118

FD5A4632P-72 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües
superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a
drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta
i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de
la rasa amb 50% de grava embolcallada amb
geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres
sobrants sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 22,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,082 /R x 28,01000 = 2,29682
A013P000 h Ajudant jardiner 0,098 /R x 24,86000 = 2,43628

Subtotal: 4,73310 4,73310
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Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0108 /R x 31,69000 = 0,34225
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0174 /R x 50,58000 = 0,88009

Subtotal: 1,22234 1,22234
Materials

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm
de diàmetre

1,050      x 1,95000 = 2,04750

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 0,3591      x 14,36000 = 5,15668
B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat

mecànicament de 200 a 250 g/m2
2,100      x 1,48000 = 3,10800

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,398      x 15,21000 = 6,05358

Subtotal: 16,36576 16,36576

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11833

COST DIRECTE 22,43953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,43953

FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 122,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,355 /R x 17,14000 = 40,36470
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 20,53000 = 48,34815

Subtotal: 88,71285 88,71285
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 116,11000 = 1,06821

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,23000 = 18,39989

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,69000 = 0,00507
B064300C 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

0,066      x 65,63000 = 4,33158

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 86,43040 = 8,16767

Subtotal: 31,97242 31,97242

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33069

COST DIRECTE 122,01596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,01596
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FD5Z8CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x245x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 83,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 17,14000 = 7,19880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 20,53000 = 8,62260

Subtotal: 15,82140 15,82140
Materials

BD5Z8CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x245x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 66,80000 = 66,80000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 26,63000 = 1,06520

Subtotal: 67,86520 67,86520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23732

COST DIRECTE 83,92392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,92392

FD5ZU001P-73 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat,
prefabricat de polipropilè sifònic de 74x31x70 cm,
amb bastiment i reixa practicable de fosa grisa
abatible model D-4Ad de Fundición Dúctil Fàbregas,
classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 205,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1,000      x 122,01596 = 122,01596

FD5Z8CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x245x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

1,000      x 83,92392 = 83,92392

Subtotal: 205,93988 205,93988
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COST DIRECTE 205,93988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,93988

FD5ZU002P-74 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat,
prefabricat model CA20 de la casa GLS
Prefabricados o equivalent, de 1m de llarg, amb
bastiment i reixa de fosa grisa model RCA20/400 de
Funductil SL o equivalent, d'1m de llarg, classe D400,
col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 205,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1,000      x 122,01596 = 122,01596

FD5Z8CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x245x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

1,000      x 83,92392 = 83,92392

Subtotal: 205,93988 205,93988

COST DIRECTE 205,93988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,93988

FD7IU001P-75 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector/
pou de registre, amb tub de polietilè de densitat alta,
de 315 mm de diàmetre nominal exterior. Inclou
formigonat tub, peces especials del mateix material i
reparació del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment
executada amidada segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 77,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,14000 = 17,14000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,53000 = 20,53000

Subtotal: 37,67000 37,67000
Materials

B064300C 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

0,400      x 65,63000 = 26,25200

BD7JR220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de
diàmetre nominal, amb unions soldades

1,000      x 12,64000 = 12,64000
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Subtotal: 38,89200 38,89200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56505

COST DIRECTE 77,12705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,12705

FDGZU010P-76 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170

Subtotal: 0,21170 0,21170
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 0,49980 0,49980

COST DIRECTE 0,71150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71150

FDV7U001P-77 u Inspecció amb càmara vídeo de la xarxa de
sanejament. Inclou gravació digital de la filmació i
informe.

Rend.: 1,000 240,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PDV1-U001 u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts
d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

1,000      x 240,36000 = 240,36000

Subtotal: 240,36000 240,36000

COST DIRECTE 240,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,36000

FJM1UZ01P-78 u Comptador d'aigua de llautó per velocitat, amb raig
múltiple, per a reg, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 95,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/12/21 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,52400 6,52400
Materials

BJM1UZ01 u Comptador d'aigua de llautó per velocitat, amb raig
múltiple, per a reg, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1/2´´

1,000      x 89,20000 = 89,20000

Subtotal: 89,20000 89,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06524

COST DIRECTE 95,78924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,78924

FJM3UR10P-79 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de
les canonades de degoteig, incloent pericó
antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta
resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd,
col·locat sobre graves

Rend.: 1,000 54,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500

Subtotal: 35,23500 35,23500
Materials

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de
les canonades de degoteig

1,000      x 10,41000 = 10,41000

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24,  i 26 cm
d'alçària, per a muntar sobre graves amb tancament
de seguretat

1,000      x 8,52000 = 8,52000

Subtotal: 18,93000 18,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52853

COST DIRECTE 54,69353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,69353

FJMZUZ20P-80 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5
m3/h. Inclou els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i
accessoris. Partida alçada a justificar

Rend.: 1,000 1.631,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJMZUZ22 u Drets de subministrament, fiança, import del
comptador, quota anual de conservació

1,000      x 248,60000 = 248,60000

BJMZUZ21 u Ramal d'escomesa interna de 20 mm 1,000      x 445,69000 = 445,69000
BJMZUZ20 u Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins

a menys de 4 m3/h
1,000      x 937,55000 = 937,55000

Subtotal: 1.631,84000 1.631,84000
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COST DIRECTE 1.631,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.631,84000

FJS51661P-81 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m

Rend.: 1,000 2,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 21,17000 = 0,71978
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 24,65000 = 0,83810

Subtotal: 1,55788 1,55788
Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 1,15000 = 1,20750

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150      x 0,62000 = 0,09300

Subtotal: 1,32050 1,32050

COST DIRECTE 2,87838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87838

FJS5A663P-82 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000 10,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,17000 = 2,75210
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,65000 = 3,20450

Subtotal: 5,95660 5,95660
Materials

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,800      x 1,15000 = 4,37000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400
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Subtotal: 4,39400 4,39400

COST DIRECTE 10,35060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,35060

FJSAYA10P-83 u Programador aprovat i homologat per Espais Veds
integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de
Barcelona, totalment instal·lat i en funcionament
inclou petit material, segons especificacions de plec
de condicions, Espais Verds i indicacions de la
direcció facultativa.

Rend.: 1,000 585,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,500 /R x 24,65000 = 135,57500

Subtotal: 135,57500 135,57500
Materials

BJSA11LZ u Subministrament de sistema aprovat i homologat per
Espais Veds, inclou programador amb les següents
característiques:
-Número modular d'estacions ( en mòduls de 4 u 8
estacions.
-Font d'alimentació modular per interiors/exteriors i
opcions de protecció contra sobretensió alta i/o
monitorització de caudal, combinades segons les
necessitats.
-Solapament de programes amb possibilitat
d'executar fins 3 programes simultàniament.
-Gran dial de control i pantalla LCD, amb confirmació
visual d'estacions/programes.
-Capacitat multi-idioma
-Preparat de control a distància i compatible amb
RainSensor.

Terminal intel·ligent inalàmbrica amb antena WST65
-Connectivitat GPRS integrada.
-Programació remota mitjançant OTAP (Over-The-Air
Programming)
-GSM (850/900/1800/1900 MHz) de quatre bandes
-Compatible amb tarjeta SIM GSM estándar
-Potència d'entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
-Temperatura de treball: -30°C a 65°C ambient
-Humitat de treball: 0% a 80% (sense condensació)
-Dimensions: 90 x 63 x 20 mm
-Pes de transport: 150 grams
-Totalment compatible amb les directives europees
RoHS y WEEE

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 585,57500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,57500
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FJSB2221P-84 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 50,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 24,65000 = 18,48750

Subtotal: 18,48750 18,48750
Materials

BJSB2220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 28,61000 = 28,61000

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,68000 = 3,68000

Subtotal: 32,29000 32,29000

COST DIRECTE 50,77750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,77750

FJSDR50GP-85 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 36,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,14000 = 5,14200
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,53000 = 6,15900

Subtotal: 11,30100 11,30100
Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 15,21000 = 0,76050
BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de

reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
1,000      x 24,75000 = 24,75000

Subtotal: 25,51050 25,51050

COST DIRECTE 36,81150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,81150

FJSFU225P-86 u By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1´´ de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de
PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas
total amb regulador de cabal i solenoide a 9 V amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques tipus PGA, regulador de
pressió ajustable amb dial incorporat a

Rend.: 1,000 281,16 €
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l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes,
de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 45,82000 45,82000
Materials

BJM6UR10 u Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de
0 a 4 bars

1,000      x 49,71000 = 49,71000

BFWBUZ01 u Colze de llautó de 1´´ 2,000      x 6,48000 = 12,96000
BFWBUZ02 u Te de llautó de 1´´ 2,000      x 7,43000 = 14,86000
BJM5Y010 u Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie

PGA, PEB, PESB, BPE i BPES
1,000      x 64,27000 = 64,27000

BJSBU225 u Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain
Bird o equivalent, d'1'' DN, amb alimentació del relè a
9 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè, purgat intern

1,000      x 45,20000 = 45,20000

BN3G4770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

3,000      x 6,76000 = 20,28000

BNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

1,000      x 15,67000 = 15,67000

BFWBUZ03 u Enllaç de llautó de 1´´ 2,000      x 5,85000 = 11,70000

Subtotal: 234,65000 234,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68730

COST DIRECTE 281,15730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,15730

FJSZC21RP-87 u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Rend.: 1,000 22,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000
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Subtotal: 18,32800 18,32800
Materials

BJSZC210 u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre

1,000      x 4,57000 = 4,57000

Subtotal: 4,57000 4,57000

COST DIRECTE 22,89800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,89800

FJSZY469P-88 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i
finestreta, fixat a columna

Rend.: 1,000 241,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 23,04000 = 7,60320
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 26,86000 = 8,86380

Subtotal: 16,46700 16,46700
Materials

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 4,96000 = 4,96000

BG1B0460 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i
finestreta

1,000      x 219,73000 = 219,73000

Subtotal: 224,69000 224,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24701

COST DIRECTE 241,40401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,40401

FQ11UHA3P-89 u Recol·locació de banc existent, ancorat a obra a
ubicació indicada segons projecte. Inclou p.p. de
desplaçament d'element, elements de muntatge i i
fixació. Completament muntat.

Rend.: 1,000 77,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,14000 = 34,28000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,53000 = 41,06000

Subtotal: 75,34000 75,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,88350

COST DIRECTE 77,22350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,22350
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FQ21UC60P-90 u Recol·locació paperera trabucable existent, col·locada
amb fixacions mecàniques a ubicació indicada segons
projecte. Inclou p.p. de desplaçament d'element,
elements de muntatge i i fixació. Completament
muntat.

Rend.: 1,000 38,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,14000 = 17,14000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,53000 = 20,53000

Subtotal: 37,67000 37,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56505

COST DIRECTE 38,23505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,23505

FQBAY035P-91 u Protecció d'arbre fins a 35 cm de diàmetre, format per
taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària
col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè
de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix..
Inclou elements de muntatge i col·locació.

Rend.: 1,000 51,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 1,000 /R x 22,91000 = 22,91000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 28,01000 = 4,20150

Subtotal: 27,11150 27,11150
Materials

BR920201 m Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals
de coure hidrosolubles de  2,7x0,2x0,01m

13,000      x 1,80000 = 23,40000

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut

0,800      x 1,04000 = 0,83200

Subtotal: 24,23200 24,23200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40667

COST DIRECTE 51,75017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,75017

FQZ5U382P-92 u Recol·locació d'aparcament de bicicletes de barana
existent, ancorat a obra a ubicció definida en projecte.
Inclou p.p. de desplaçament d'element, elements de
muntatge i i fixació. Completament muntat.

Rend.: 1,000 92,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,14000 = 8,57000
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 25,13000 = 20,10400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 21,17000 = 12,70200

Subtotal: 56,16600 56,16600
Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,000      x 34,73000 = 34,73000

Subtotal: 34,73000 34,73000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,40415

COST DIRECTE 92,30015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,30015

FR3PY040P-93 m3 Sòl estructural format per les següents fraccions en
pes : grava reciclada (100) tamany 50-70 (18-25 mm
a les capes superiors), sòl llimós-argilos (20) amb un
mínim de 20% d'argila i un 5% de matèria orgànica i
hidrogel (0,03). Subministrat a granel i estesa amb
excavadora mitjana i compactada en capes de fins a
30 cm de gruix, regat i compactat.

Rend.: 1,000 35,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,0432 /R x 24,86000 = 1,07395

Subtotal: 1,07395 1,07395
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0522 /R x 50,58000 = 2,64028

Subtotal: 2,64028 2,64028
Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada a granel

0,050      x 36,87000 = 1,84350

BR3AI010 kg Hidrogel 0,500      x 10,00000 = 5,00000
B03D4000 m3 Terra sense classificar 0,200      x 5,77000 = 1,15400
B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 1,500      x 16,13000 = 24,19500

Subtotal: 32,19250 32,19250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01611

COST DIRECTE 35,92284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,92284
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FR3SE254P-94 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb
mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10
cm

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,045 /R x 24,86000 = 1,11870

Subtotal: 1,11870 1,11870
Materials

BR3PE250 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

0,100      x 44,47000 = 4,44700

Subtotal: 4,44700 4,44700

COST DIRECTE 5,56570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56570

FR496231 u Subministrament d'Agapanthus africanusen
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR496231 u Agapanthus africanusen contenidor de 3 l 1,000      x 4,02000 = 4,02000

Subtotal: 4,02000 4,02000

COST DIRECTE 4,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02000

FR4AUC12 u Subministrament de Carex d'alçària de 20 a 30 cm,
en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4AYC12 u Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,3 l

1,000      x 1,93000 = 1,93000

Subtotal: 1,93000 1,93000

COST DIRECTE 1,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93000
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FR4BH233 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4BH233 u Cistus ladanifer d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 3,41000 3,41000

COST DIRECTE 3,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41000

FR4BU533P-95 m2 Conjunt 1 - Subministre i plantació d'arbustos i
plantes tipus Gaura lindheimerii, Agaphantus
africanus, Festuca pratensis, amb una densitat de 16
plantes per m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la
plantació, amb excavació de clot de plantació amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg. Completament
acabat.

Rend.: 1,000 99,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FR496231 u Subministrament d'Agapanthus africanusen
contenidor de 3 l

4,000      x 4,02000 = 16,08000

FR4D9822 u Subministrament de Festuca glauca d'alçària de 15 a
20 cm, en contenidor d'1,3 l

4,000      x 1,93000 = 7,72000

FR4DH823 u Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

4,000      x 2,11000 = 8,44000

FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

16,000      x 4,17488 = 66,79808

Subtotal: 99,03808 99,03808

COST DIRECTE 99,03808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,03808

FR4BU534P-96 m2 Conjunt 2 - Subministre i plantació d'arbustos i
plantes tipus Leonotis leonorus, Carex, Cistus
ladanifer, amb una densitat de 16 plantes per m2,
d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la plantació, amb
excavació de clot de plantació amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg. Completament acabat.

Rend.: 1,000 100,76 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
FREU050 u Subministrament Leonotis leonorus 4,000      x 3,15000 = 12,60000

Subtotal: 12,60000 12,60000
Partides d'obra

FR4BH233 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l

4,000      x 3,41000 = 13,64000

FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

16,000      x 4,17488 = 66,79808

FR4AUC12 u Subministrament de Carex d'alçària de 20 a 30 cm,
en contenidor d'1,3 l

4,000      x 1,93000 = 7,72000

Subtotal: 88,15808 88,15808

COST DIRECTE 100,75808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,75808

FR4BU535P-97 m2 Conjunt 3 - Subministre i plantació d'arbustos i
plantes tipus Leonotis leonorus, Gaura lindheimerii,
Festuca pratensis, amb una densitat de 16 plantes
per m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la plantació,
amb excavació de clot de plantació amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10%
de compost i primer reg. Completament acabat.

Rend.: 1,000 95,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

FREU050 u Subministrament Leonotis leonorus 4,000      x 3,15000 = 12,60000

Subtotal: 12,60000 12,60000
Partides d'obra

FR4D9822 u Subministrament de Festuca glauca d'alçària de 15 a
20 cm, en contenidor d'1,3 l

4,000      x 1,93000 = 7,72000

FR4DH823 u Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

4,000      x 2,11000 = 8,44000

FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

16,000      x 4,17488 = 66,79808

Subtotal: 82,95808 82,95808

COST DIRECTE 95,55808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,55808
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FR4D9822 u Subministrament de Festuca glauca d'alçària de 15 a
20 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D9822 u Festuca pratensis d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,3 l

1,000      x 1,93000 = 1,93000

Subtotal: 1,93000 1,93000

COST DIRECTE 1,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93000

FR4DH823 u Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DH823 u Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,3 l

1,000      x 2,11000 = 2,11000

Subtotal: 2,11000 2,11000

COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11000

FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 28,01000 = 0,25209
A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 /R x 24,86000 = 3,23180
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 26,24000 = 0,47232

Subtotal: 3,95621 3,95621
Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0027      x 55,88000 = 0,15088

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,69000 = 0,00845

Subtotal: 0,15933 0,15933
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 4,17488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17488

FRZ3YN10P-98 m2 Malla antiherbes de polipropilè teixit 100%, de
densitat 130-140gr/m2, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de
20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i
encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de
la superfície del terreny, totalment col·locada

Rend.: 1,000 3,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 24,86000 = 1,24300
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 28,01000 = 1,40050

Subtotal: 2,64350 2,64350
Materials

BRI3YN10 m2 Malla antiherbes de polipropilè teixit 100%, de
densitat 130-140gr/m2

1,200      x 0,64000 = 0,76800

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,3085      x 0,85745 = 0,26452

Subtotal: 1,03252 1,03252

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03965

COST DIRECTE 3,71567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71567

FRZ8YZ02P-99 u Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de
diàmetre 60 mm

Rend.: 1,000 14,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,250 /R x 24,86000 = 6,21500

Subtotal: 6,21500 6,21500
Materials

BRZ8Y310 u Tub perforat de 60 mm per aireació 4,000      x 2,08000 = 8,32000

Subtotal: 8,32000 8,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09323

COST DIRECTE 14,62823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,62823
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FRZRYZ10P-100 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o
equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades
en rasa ja oberta

Rend.: 1,000 34,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,250 /R x 22,91000 = 5,72750
A013N000 h Ajudant obra pública 0,250 /R x 23,07000 = 5,76750
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 28,01000 = 1,40050

Subtotal: 12,89550 12,89550
Materials

BR9RU010 m Barrera de guiat d'arrels DeepRoot Europe DR45 o
equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical, amb els
accessoris necessaris de muntatge

1,000      x 21,63000 = 21,63000

Subtotal: 21,63000 21,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19343

COST DIRECTE 34,71893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,71893

GDG50030P-101 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en
voral, banqueta de desmunt, berma de terraplè o
mitjana d'obra nova amb tres (3) tubs de PEAD de 40
mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol
color, incloent l'excavació i posterior reblert de la
rasa, subministrament i col·locació dels tubs,
separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització
de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional
de maniguets de connexió, brides i obturadors,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
inclòs cànon d'abocament, segons plánols.

Rend.: 14,000 18,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 17,14000 = 1,95886
A0121000 h Oficial 1a 1,600 /R x 20,53000 = 2,34629
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 27,53000 = 0,58993

Subtotal: 4,89508 4,89508
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,37000 = 1,44179

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,050 /R x 50,45000 = 3,78375

Subtotal: 5,22554 5,22554
Materials

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,000      x 0,23000 = 0,23000
BG2GU060 m Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre 3,000      x 0,12000 = 0,36000
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BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de
subjecció i obturadors

3,000      x 0,02000 = 0,06000

BG25U134 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de
diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

1,000      x 2,82000 = 2,82000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,072      x 66,62000 = 4,79664

Subtotal: 8,26664 8,26664

COST DIRECTE 18,38726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,38726

GDG7U010P-102 m Canalització per a reg executada en voreres i vorals,
amb un tub de polipropilé de 40 mm de diàmetre, de
10 atm de pressió nominal mínima, inclòs part
proporcional d'elements de muntatge i accessoris per
a derivacions, canvis de direcció, reduccions, etc,
col·locada i provada, incloent excavació, reblert amb
sorra i material seleccionat de la rasa amb
compactació al 95% del PM, inclòs càrrega i transport
a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 13,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 27,53000 = 0,51619
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,53000 = 1,28313
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 17,14000 = 3,21375

Subtotal: 5,01307 5,01307
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,37000 = 1,26156

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 50,45000 = 0,78828
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 2,000 /R x 5,70000 = 0,71250

Subtotal: 2,76234 2,76234
Materials

BFC1UC10 m Tub de polipropilé a pressió, DN 40 mm, PN 10,
inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,020      x 2,62000 = 2,67240

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,135      x 21,18000 = 2,85930

Subtotal: 5,53170 5,53170

COST DIRECTE 13,30711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,30711
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GDG7U020P-103 m Canalització per a reg executada en calçada, amb un
tub de polipropilé de 40 mm de diàmetre, de 10 atm
de pressió nominal mínima i un tub de protecció de
PVC de 160 mm de diàmetre, inclòs part proporcional
d'elements de muntatge i accessoris per a
derivacions, canvis de direcció, reduccions, etc,
col·locada i provada, incloent excavació i reblert de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 31,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 27,53000 = 0,51619
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,53000 = 2,56625
A0140000 h Manobre 2,500 /R x 17,14000 = 2,67813

Subtotal: 5,76057 5,76057
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 5,70000 = 0,17813
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,500 /R x 40,37000 = 1,26156

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 50,45000 = 1,26125

Subtotal: 2,70094 2,70094
Materials

BFC1UC10 m Tub de polipropilé a pressió, DN 40 mm, PN 10,
inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,020      x 2,62000 = 2,67240

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,275      x 59,93000 = 16,48075

BG21U162 m Tub rígid de PVC de 160 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

1,020      x 3,78000 = 3,85560

Subtotal: 23,00875 23,00875

COST DIRECTE 31,47026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,47026

GDK2UR20P-104 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un
10% d'àrids reciclats, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 0,750 209,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,53000 = 27,37333
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,14000 = 22,85333



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/12/21 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 22,66000 = 30,21333
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 9,17667

Subtotal: 89,61666 89,61666
Maquinària

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 47,91000 = 6,38800

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 40,37000 = 10,76533

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,70000 = 1,13333
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 39,74000 = 11,92200
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,43000 = 5,81000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 50,45000 = 10,09000

Subtotal: 46,10866 46,10866
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,500      x 0,33000 = 2,47500
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 3,380      x 1,97000 = 6,65860
B0DZA000 l Desencofrant 0,530      x 2,41000 = 1,27730
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,000      x 1,65000 = 4,95000
B060UR31 m3 Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, inclòs transport a l'obra

0,920      x 63,77000 = 58,66840

Subtotal: 74,02930 74,02930

COST DIRECTE 209,75462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,75462

GDKZU062P-105 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 2,500 339,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 8,97600
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 27,53000 = 1,65180
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,53000 = 8,21200

Subtotal: 18,83980 18,83980
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 39,74000 = 3,17920

Subtotal: 3,17920 3,17920
Materials

BDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400,
segons UNE-EN 124

1,000      x 313,49000 = 313,49000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,040      x 87,22000 = 3,48880

Subtotal: 316,97880 316,97880
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COST DIRECTE 338,99780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,99780

J030KB0LP-106 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

Rend.: 1,000 49,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

1,000      x 49,03000 = 49,03000

Subtotal: 49,03000 49,03000

COST DIRECTE 49,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,03000

J030TL0WP-107 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043

Rend.: 1,000 40,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043

1,000      x 40,16000 = 40,16000

Subtotal: 40,16000 40,16000

COST DIRECTE 40,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,16000

J03D2202P-108 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

Rend.: 1,000 34,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

1,000      x 34,99000 = 34,99000

Subtotal: 34,99000 34,99000

COST DIRECTE 34,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,99000
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J03D4204P-109 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Rend.: 1,000 39,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

1,000      x 39,88000 = 39,88000

Subtotal: 39,88000 39,88000

COST DIRECTE 39,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,88000

J03D6206P-110 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Rend.: 1,000 27,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

1,000      x 27,59000 = 27,59000

Subtotal: 27,59000 27,59000

COST DIRECTE 27,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,59000

J03D8208P-111 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 71,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 71,22000 = 71,22000

Subtotal: 71,22000 71,22000

COST DIRECTE 71,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,22000

J03DA209P-112 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 133,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 133,49000 = 133,49000
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Subtotal: 133,49000 133,49000

COST DIRECTE 133,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,49000

J03DF30EP-113 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl
granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

Rend.: 1,000 101,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl
granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,000      x 101,88000 = 101,88000

Subtotal: 101,88000 101,88000

COST DIRECTE 101,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,88000

J03DG30FP-114 u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

Rend.: 1,000 37,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

1,000      x 37,75000 = 37,75000

Subtotal: 37,75000 37,75000

COST DIRECTE 37,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,75000

J03DK20HP-115 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

Rend.: 1,000 47,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

1,000      x 47,63000 = 47,63000

Subtotal: 47,63000 47,63000



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/12/21 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 47,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,63000

J03DN10ZP-116 u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,
segons la norma NLT 114

Rend.: 1,000 43,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,
segons la norma NLT 114

1,000      x 43,03000 = 43,03000

Subtotal: 43,03000 43,03000

COST DIRECTE 43,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,03000

J03DR10PP-117 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

Rend.: 1,000 15,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

1,000      x 15,07000 = 15,07000

Subtotal: 15,07000 15,07000

COST DIRECTE 15,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,07000

J03DY10RP-118 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 174,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 174,04000 = 174,04000

Subtotal: 174,04000 174,04000

COST DIRECTE 174,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,04000
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J060770AP-119 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 109,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

1,000      x 109,55000 = 109,55000

Subtotal: 109,55000 109,55000

COST DIRECTE 109,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,55000

J0609806P-120 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica
de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

Rend.: 1,000 35,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV219806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica
de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

1,000      x 35,06000 = 35,06000

Subtotal: 35,06000 35,06000

COST DIRECTE 35,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,06000

M21QU002P-121 u Desmuntatge i retirada per a reaprofitament de panell
existent de publicitat, ancorat a terra amb fixacions
mecàniques. Inclou p.p. d'enderroc de qualsevol tipus
de dau/element d'ancoratge. Inclou càrrega manual i
mecànica de l'equipament a camió per a transportar
al magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat
per la DF.

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,53000 = 6,15900
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500

Subtotal: 10,44400 10,44400
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Maquinària
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 14,87000 = 2,67660

Subtotal: 2,67660 2,67660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15666

COST DIRECTE 13,27726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,27726

P221E-AWE8P-122 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 88,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,510 /R x 24,72000 = 86,76720

Subtotal: 86,76720 86,76720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30151

COST DIRECTE 88,06871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,06871

P22Z0-4RS6P-123 m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 100,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 24,72000 = 98,88000

Subtotal: 98,88000 98,88000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48320

COST DIRECTE 100,36320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,36320

PD73-F1MBP-124 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 30,59000 = 4,28260
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 26,28000 = 3,67920

Subtotal: 7,96180 7,96180
Materials

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,45000 = 4,53900

Subtotal: 4,53900 4,53900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11943

COST DIRECTE 12,62023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62023

PDV1-U001 u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts
d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

Rend.: 1,000 240,36 €

COST DIRECTE 240,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,3600
________________________________________________________________________________________________________________
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XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig
de control de qualitat de les instal·lacions segons
especificacions de la DF i el plec de condicions del
projecte.

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000
________________________________________________________________________________________________________________

XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i
salut

Rend.: 1,000 9.182,31 €

COST DIRECTE 9.182,31000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.182,3100
________________________________________________________________________________________________________________
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B9DLU100 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular, amb botons o encaminadors, de 10 x 20 cm i 5 cm de
gruix

19,67000 €

B9DLU600 m2 Peces biodegradables model Rasen Mohr de Breinco o equivalent reblert amb terra vegetal per al
creixement de vegetació

4,50000 €

B9H1SM01 t Mescla bituminosa en calent tipus AC6 SURF B 50/70 D amb àrids de colors. granulometria a
definir per la DO, betum sintetic i pigments segons color.

380,00000 €



 

 

 

Tècnics
Darq

Duran Arquitectes S.L.P.
Passeig del Compte d’Égara 2, 2n-5

08221 Terrassa

V. Pressupost d’execució per contracte

Promotor
Ajuntament de Terrassa

Carrer de Font Vella
08221 Terrassa, Catalunya

Projecte d’urbanització del c/ Font 
Vella entre c/Sant Pau i c/ del 
Passeig de Terrasssa



El Pressupost d’Execució per Contracte és el que s’especifica a continuació: 

El total del Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ FONT 
VELLA ENTRE C/ SANT PAU I C/ DEL PASSEIG DE TERRASSA” ascendeix a la quantitat de 264.807,76€ 

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS). 

Terrassa, Desembre 2021 

Duran Arquitectes S.L.P       Ajuntament de Terrassa 

Tècnics          Promotor 

PEC:

Pressupost d’Execució Material del projecte 183.907,05 €

Despeses Generals 13% 23.907,92 €

Benefici Industrial 6% 11.034,42 €

Pressupost d'Execució per Contracte 218.849,39 €

IVA 21% 45.958,37 €

PEC amb IVA inclòs 264.807,76 €



 

 

 

Tècnics
Darq

Duran Arquitectes S.L.P.
Passeig del Compte d’Égara 2, 2n-5

08221 Terrassa

VI. Pressupost

Promotor
Ajuntament de Terrassa

Carrer de Font Vella
08221 Terrassa, Catalunya

Projecte d’urbanització del c/ Font 
Vella entre c/Sant Pau i c/ del 
Passeig de Terrasssa
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Obra 01 Pressupost 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F169U010 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 3)

104,33 2,000 208,66

2 F169U050 u Cala de 2x2 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 2,50 m, amb carrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 4)

208,93 1,000 208,93

3 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou p.p de retirada de tapes de
registre de qualsevol tipus per a posterior recol·locació, i reposició de
tapes en cas que es trenqui durant les feines d'enderroc. (P - 6)

4,61 1.160,690 5.350,78

4 F219U305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, enderroc de formigó
inclòs, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou p.p de retirada de tapes de registre de
qualsevol tipus per a posterior recol·locació, i reposició de tapes en
cas que es trenqui durant les feines d'enderroc. (P - 8)

4,27 433,000 1.848,91

5 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó o 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 - 7)

8,43 38,250 322,45

6 F219UFC0 m Tall en paviment de llambordí, guiat amb regle, de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 11)

10,92 423,200 4.621,34

7 F219UU22 m2 Repicat manual puntual de paviment de llambordins col·locats per
extracció de peces senceres sense malmetre les del voltant., de fins a
2 m d'amplària amb mitjans manuals i ajudes mecàniques, i càrrega
sobre camió. Inclou p.p de retirada de tapes de registre de qualsevol
tipus per a posterior recol·locació, i reposició de tapes en cas que es
trenqui durant les feines d'enderroc. (P - 12)

11,64 182,600 2.125,46

8 F219UAU5 m2 Enderroc d'escocell existent amb acabat de relliga i bastiment, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  (P - 9)

3,91 59,650 233,23

9 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries a zona indicada per la propietat.
(P - 17)

9,56 8,000 76,48

10 F21QQB01 u Retirada de pilona fixe d'acer/plàstic, d.95mm, enderroc de daus de
formigó/elements d'acoratge, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament a camió per a transportar al magatzem municipal i la runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF. (P -
18)

19,21 12,000 230,52

11 F21QUB02 u Retirada de pilona fixe de fosa, d.240mm, enderroc de daus de
formigó/elements d'acoratge, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament a camió per a transportar al magatzem municipal i la runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF. (P -
24)

38,43 12,000 461,16

12 F21QUB03 u Anul·lació de pilona mòbil existent. Inclou la desconnexió de la xarxa
elèctrica, anul·lació del sistema hidràulic, desmuntatge del marc
embellidor superior, baixar la pilona al màxim possible. Inclou el
subministre i col·locació de nova tapa de fosa dúctil de 60x60cm D400,
inclou p.p. d'elements de muntatge i col·locació. (P - 25)

61,20 2,000 122,40

13 F21QUB01 u Retirada de barana metàl·lica de protecció d'escombraries, de 6m de
llarg i 1.1m d'alçada, enderroc de daus de formigó/elements
d'acoratge, i càrrega manual i mecànica de l'equipament a camió per a
transportar al magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF. (P -
23)

7,65 2,000 15,30

EUR
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14 F21QU501 u Retirada per a posterior recol·locació de paperera trabucable ancorada
al terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de
daus de formigó i elements d'ancoratge, i aplec de material en lloc
indicat per la DF, degudament protegit fins a la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF. (P -
20)

4,59 8,000 36,72

15 F21QU505 u Retirada per a posterior recol·locació de pal de senyalització ancorat al
terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de
daus de formigó i elements d'ancoratge. Inclou aplec de material en
lloc indicat per la DF, degudament protegit, per a posterior
recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF. (P -
22)

4,59 8,000 36,72

16 F21QU121 u Retirada per a posterior recol·locació de banc de fusta convencional de
fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou
aplec de material en lloc indicat per la DF, degudament protegit fins a
la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF. (P -
19)

10,66 2,000 21,32

17 F21QU502 u Retirada per a posterior recol·locació d'element per a aparcament
bicicleta, ancorat al terra amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó, enderroc de daus de formigó i elements d'ancoratge, i aplec
de material en lloc indicat per la DF, degudament protegit, fins a la
seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF. (P -
21)

4,59 4,000 18,36

18 M21QU002 u Desmuntatge i retirada per a reaprofitament de panell existent de
publicitat, ancorat a terra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p.
d'enderroc de qualsevol tipus de dau/element d'ancoratge. Inclou
càrrega manual i mecànica de l'equipament a camió per a transportar
al magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF. (P -
121)

13,28 1,000 13,28

19 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 14)

7,33 2,000 14,66

20 F21DYG00 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals,
amb reblert amb formigó HM-20 i tapiat de connexions (P - 15)

53,12 5,000 265,60

21 F21DYG0N u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador (P - 16)

7,44 5,000 37,20

22 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 26)

5,38 72,750 391,40

23 F227Y001 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviments amb presència d'arbrats o
d'accessibilitat limitada, amb mitjans mecànics lleugers i manuals, amb
compactació del 95% PM (P - 29)

1,68 485,000 814,80

24 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que

13,26 109,215 1.448,19

EUR
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s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures. (P - 27)

25 P221E-AWE8 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures. (P - 122)

88,07 26,853 2.364,94

26 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 28)

12,76 3,500 44,66

27 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 30)

19,91 106,582 2.122,05

28 F213U323 m3 Repicat de base de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.  (P - 5)

64,03 13,110 839,43

29 F219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada m2, amb un gruix
de 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment
asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada. (P - 10)

0,89 213,000 189,57

30 F219YT41 m2 Fresatge mecànic de pintura en paviments asfàltics, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada (P - 13)

0,42 20,000 8,40

31 P22Z0-4RS6 m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 123)

100,36 9,000 903,24

TOTAL Capítol 01.01 25.396,16
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Capítol 02 PAVIMENTS

1 F9H1125M t Paviment de mescla bituminosa en calent dissenyada i preparada per
a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal amb betum
sintètic amb granulat per a rodament, colors vermell o ocre i pigments.
Acabat del paviment d'aglomerat asfàltic consistent en polit intel·ligent
de la superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic amb polidora
satèl·lit i aplicació de beurada bituminosa i resines. (P - 54)

395,36 23,501 9.291,36

2 F9H11A32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou
formació de rampes i pendents segons especificacions de
documentació gràfica de projecte. (P - 55)

52,91 49,291 2.607,99
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3 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 56)

0,36 213,000 76,68

4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 57)

0,37 213,000 78,81

5 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  (P - 36)

27,39 31,950 875,11

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de rampes i
pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.
(P - 37)

65,61 201,124 13.195,75

7 F9DLU561 m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5
cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent,
color vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter
M15 de 5cm, col·locat a trencajunts i rejuntat amb morter de ciment
1:6. Inclou formació de rampes i pendents segons especificacions de
documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa
de registre. (P - 44)

41,53 477,050 19.811,89

8 F9DLU571 m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5
cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent,
color vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter
M15 de 5cm, col·locat en espiga i rejuntat amb morter de ciment 1:6.
Inclou formació de rampes i pendents segons especificacions de
documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa
de registre. (P - 51)

44,39 288,150 12.790,98

9 F9DLU560 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb encaminadors, de forma
rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick
Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter
cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a trencajunts i
rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes i
pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa
de registre. (P - 43)

44,88 28,000 1.256,64

10 F9DLU562 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb relleu de botons, de
forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker
Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb
morter cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a
espiga i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes
i pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa
de registre. (P - 45)

47,75 102,000 4.870,50

11 F9DLU570 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb relleu de botons, de
forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker
Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb
morter cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a
trencajunts i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de
rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de
projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa
de registre. (P - 50)

44,88 19,000 852,72

12 F9DLU565 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb encaminadors de
llambordí ceràmic, de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix,
model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell,
segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX. S'haurà d'homologar la peça
amb el document acreditatiu corresponent. (P - 46)

2.925,00 1,000 2.925,00
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13 F9DLU566 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb relleu de botons,
de llambordí ceràmic, de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de
gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color
vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX. S'haurà d'homologar
la peça amb el document acreditatiu corresponent. (P - 47)

2.925,00 1,000 2.925,00

14 F9DLU567 m Formació de rigola amb peces de paviment de llambordí ceràmic de
forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker
Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb
morter cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locades a
sardinell i rejuntades amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de
rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de
projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa
de registre. (P - 48)

41,53 130,500 5.419,67

15 E9GZU200 m2 Formació de ratllat podotàctil sobre capa d'aglomerat mitjançant
màquina fresadora. (P - 1)

13,04 7,550 98,45

16 F962A6GA m Encintat de vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma corba, de 15x25 cm, 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. Inclou p.p.
de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.
(P - 39)

53,82 124,700 6.711,35

17 F961A8GA m Encintat de vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, 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. Inclou p.p.
de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.
(P - 38)

45,97 92,100 4.233,84

18 F9DLU568 m2 Reparació puntual paviment llambordí igual a l'existent, col·locat a
espiga, color vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre capa de
morter M15 de 5cm, rejuntades amb morter de ciment 1:6. Inclou p.p.
de repicat puntual en cas de ser necessàri. Inclou p.p. de recol·locació
i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre. (P - 49)

48,22 4,800 231,46

19 F9E1U20N m2 Reposició puntual de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm de 9 pastilles, igual a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc
de maceta amb morter M-10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou p.p
de replanteig i recol·locació de tapes de serveis existents a cota de
paviment acabat. Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de
qualsevol tipus de tapa de registre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. (P - 53)

31,56 2,100 66,28

20 F9E1U10G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, podotàctil amb
encaminadors, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou formació
de rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica
de projecte. Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol
tipus de tapa de registre. (P - 52)

31,94 3,600 114,98

21 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió. (P - 40)

34,00 79,200 2.692,80

22 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 41)

44,25 6,000 265,50

23 F9DLU555 m2 Conjunt de paviment amb combinació de llambordí ceràmic + peces
biodegradables a zona escocell. Llambordí ceràmic de forma
rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick
Barcelona de Piera o equivalent, color vermell (tipus de llambordi i

47,59 31,530 1.500,51
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tipus de col·locació segons ubicació), combinat amb peces
biodegradables model Rasen Mohr de Breinco o equivalent reblert amb
terra vegetal per al creixement de vegetació. Col·locat sobre base de
sauló de 5 cms de gruix. Composició de peces segons detalls descrits
a la documentació gràfica de projecte. Totalment acabat segons
especificacions i plànols de projecte. Inclou p.p. de recol·locació i
posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre. (P - 42)

24 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 105)

339,00 2,000 678,00

TOTAL Capítol 01.02 93.571,27

Obra 01 Pressupost 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 FDV7U001 u Inspecció amb càmara vídeo de la xarxa de sanejament. Inclou
gravació digital de la filmació i informe.
(P - 77)

240,36 1,000 240,36

2 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector/ pou de registre,
amb tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior. Inclou formigonat tub, peces especials del mateix material i
reparació del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada
segons indicacions de la DF. (P - 75)

77,13 12,000 925,56

3 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de
polipropilè sifònic de 74x31x70 cm, amb bastiment i reixa practicable
de fosa grisa abatible model D-4Ad de Fundición Dúctil Fàbregas,
classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les
especificacions de la DT.

(P - 73)

205,94 5,000 1.029,70

4 FD5ZU002 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat model
CA20 de la casa GLS Prefabricados o equivalent, de 1m de llarg, amb
bastiment i reixa de fosa grisa model RCA20/400 de Funductil SL o
equivalent, d'1m de llarg, classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les
especificacions de la DT.

(P - 74)

205,94 14,000 2.883,16

5 PD73-F1MB m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 124)

12,62 47,800 603,24

TOTAL Titol 3 01.03.01 5.682,02
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 76)

0,71 30,000 21,30

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.02 21,30
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

1 F8B7Y001 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de fins a 6,5 m d'alçària,
a base d'un copolímer de polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat
texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la base
fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller (P - 35)

58,00 15,000 870,00

TOTAL Titol 3 01.03.04 870,00
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 GDG50030 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banqueta de
desmunt, berma de terraplè o mitjana d'obra nova amb tres (3) tubs de
PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color,
incloent l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i
col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de
solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color
groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió,
brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols. (P - 101)

18,39 125,400 2.306,11

2 GDK2UR20 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 104)

209,75 4,000 839,00

3 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 105)

339,00 4,000 1.356,00

TOTAL Titol 3 01.03.05 4.501,11
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 INSTAL·LACIONS DE REG

1 GDK2UR20 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 104)

209,75 1,000 209,75

2 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 105)

339,00 1,000 339,00

3 GDG7U020 m Canalització per a reg executada en calçada, amb un tub de polipropilé
de 40 mm de diàmetre, de 10 atm de pressió nominal mínima i un tub
de protecció de PVC de 160 mm de diàmetre, inclòs part proporcional
d'elements de muntatge i accessoris per a derivacions, canvis de
direcció, reduccions, etc, col·locada i provada, incloent excavació i
reblert de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P
- 103)

31,47 129,300 4.069,07

EUR

2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

PRESSUPOST Data: 11/01/22 Pàg.: 8

4 GDG7U010 m Canalització per a reg executada en voreres i vorals, amb un tub de
polipropilé de 40 mm de diàmetre, de 10 atm de pressió nominal
mínima, inclòs part proporcional d'elements de muntatge i accessoris
per a derivacions, canvis de direcció, reduccions, etc, col·locada i
provada, incloent excavació, reblert amb sorra i material seleccionat de
la rasa amb compactació al 95% del PM, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 102)

13,31 62,200 827,88

5 FJM1UZ01 u Comptador d'aigua de llautó per velocitat, amb raig múltiple, per a reg,
amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una
bateria o a un ramal (P - 78)

95,79 1,000 95,79

6 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de
degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic
d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre
graves (P - 79)

54,69 1,000 54,69

7 FJMZUZ20 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els
drets de la companyia, el comptador volumètric , el ramal, connexions,
permisos i accessoris. Partida alçada a justificar (P - 80)

1.631,84 1,000 1.631,84

8 FJSAYA10 u Programador aprovat i homologat per Espais Veds integrable en la
xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, totalment instal·lat i
en funcionament inclou petit material, segons especificacions de plec
de condicions, Espais Verds i indicacions de la direcció facultativa. (P -
83)

585,58 1,000 585,58

9 FJSFU225 u By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10
bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre
d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de
cabal i solenoide a 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge
intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió
ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 86)

281,16 1,000 281,16

10 FJSZY469 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, fixat a
columna (P - 88)

241,40 1,000 241,40

11 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 76)

0,71 191,500 135,97

12 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m (P - 81)

2,88 240,000 691,20

13 FJS5A663 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P -
82)

10,35 17,000 175,95

14 FJSB2221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 84)

50,78 1,000 50,78

15 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 85)

36,81 16,000 588,96

16 FJSZC21R u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació (P - 87)

22,90 1,000 22,90

TOTAL Titol 3 01.03.06 10.001,92
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Capítol 04 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
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1 FBBZU310 u Recol·locació de senyal vertical de trànsit/informativa existent,
col·locat a terra clavat. Inclou p.p. de desplaçament d'element,
elements de muntatge i i fixació. Completament muntat. (P - 69)

11,66 8,000 93,28

2 FBB1YV10 u Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 700 mm
de costat, fixada mecànicament (P - 64)

23,46 2,000 46,92

3 FBB1YV20 u Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i
obligació, de 600 mm de diàmetre, fixada mecànicament, fixada
mecànicament (P - 65)

29,18 1,000 29,18

4 FBB2YV11 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm,
fixada mecànicament (P - 67)

47,87 4,000 191,48

5 FBB2YV05 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 400x600 mm,
fixada mecànicament (P - 66)

20,61 2,000 41,22

6 FBB3YV14 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 450 mm
d'amplària, fixada al senyal (P - 68)

26,41 2,000 52,82

7 FBBZYV37 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix,
pintat amb pintura pols de poliéster color RAL 7037, incloses brides
d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, fixat a dau
de formigó (P - 71)

39,78 31,500 1.253,07

8 FBBZUVA0 u Execució de sabata fonament per senyal informativa fins a 0,30 m3 de
formigó, inclou ancortage (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició
de paviment existent (P - 70)

83,31 9,000 749,79

9 FBA1UV00 m Pre-marcatge (P - 58) 0,08 100,000 8,00
10 FBA1UVD2 m Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble

component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de
240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment
pintat) (P - 59)

0,81 20,000 16,20

11 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada,
amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una
dosificació mínima de 240 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 60)

0,76 20,000 15,20

12 FBA2UV13 m2 Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense
semàfors, amb pintura acrílica amb una dosifciació mínima de 900
g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb
una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436. Inclou
premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 61)

3,90 60,000 234,00

13 FBA3UW10 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici,
zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o
sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60
SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona
pintada) (P - 62)

8,16 20,000 163,20

14 FBABUV12 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors
en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de
BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i
amb el premarcatge inclós  (P - 63)

8,00 5,000 40,00

TOTAL Capítol 01.04 2.934,36
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Capítol 05 MOBILIARI

1 FQ11UHA3 u Recol·locació de banc existent, ancorat a obra a ubicació indicada
segons projecte. Inclou p.p. de desplaçament d'element, elements de
muntatge i i fixació. Completament muntat. (P - 89)

77,22 2,000 154,44

EUR
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2 FQ21UC60 u Recol·locació paperera trabucable existent, col·locada amb fixacions
mecàniques a ubicació indicada segons projecte. Inclou p.p. de
desplaçament d'element, elements de muntatge i i fixació.
Completament muntat. (P - 90)

38,24 8,000 305,92

3 FQZ5U382 u Recol·locació d'aparcament de bicicletes de barana existent, ancorat a
obra a ubicció definida en projecte. Inclou p.p. de desplaçament
d'element, elements de muntatge i i fixació. Completament muntat. (P -
92)

92,30 4,000 369,20

TOTAL Capítol 01.05 829,56
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Capítol 06 JARDINERIA

1 FQBAY035 u Protecció d'arbre fins a 35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta
de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb
proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm
de gruix. Inclou subministre i col·locació prèvia de tub coarrugat de
d.63mm col·locat en espiral en el tronc per a protecció prèvia als
taulons de fusta, segons detall a plànols. Inclou elements de muntatge
i col·locació. (P - 91)

51,75 17,000 879,75

2 FR4BU533 m2 Conjunt 1 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Gaura
lindheimerii, Agaphantus africanus, Festuca pratensis, amb una
densitat de 16 plantes per m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la
plantació, amb excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg. Completament acabat.
(P - 95)

99,04 23,520 2.329,42

3 FR4BU534 m2 Conjunt 2 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Leonotis
leonorus, Carex, Cistus ladanifer, amb una densitat de 16 plantes per
m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la plantació, amb excavació de clot
de plantació amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg. Completament acabat. (P - 96)

100,76 32,760 3.300,90

4 FR4BU535 m2 Conjunt 3 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Leonotis
leonorus, Gaura lindheimerii, Festuca pratensis, amb una densitat de
16 plantes per m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la plantació, amb
excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg. Completament acabat. (P - 97)

95,56 17,290 1.652,23

5 FRZ3YN10 m2 Malla antiherbes de polipropilè teixit 100%, de densitat 130-140gr/m2,
fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de
diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i
encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada (P - 98)

3,72 105,100 390,97

6 FRZRYZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en
peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per
encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta (P - 100)

34,72 42,600 1.479,07

7 ER3PU254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, per a plantació
d'espècies arbustives, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 2)

90,73 15,765 1.430,36

8 FR3PY040 m3 Sòl estructural format per les següents fraccions en pes : grava
reciclada (100) tamany 50-70 (18-25 mm a les capes superiors), sòl
llimós-argilos (20) amb un mínim de 20% d'argila i un 5% de matèria
orgànica i hidrogel (0,03). Subministrat a granel i estesa amb
excavadora mitjana i compactada en capes de fins a 30 cm de gruix,
regat i compactat. (P - 93)

35,92 26,275 943,80

EUR
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9 FR3SE254 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de
gruix fins a 10 cm (P - 94)

5,57 105,100 585,41

10 FD5A4632 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de
60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre,
en forma de volta i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert
de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de
sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 72)

22,44 9,000 201,96

11 FRZ8YZ02 u Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de diàmetre 60 mm (P
- 99)

14,63 17,000 248,71

TOTAL Capítol 01.06 13.442,58
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Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 31)

6,85 148,158 1.014,88

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 34)

5,55 148,158 822,28

3 F2R54239 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 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 32)

8,14 476,935 3.882,25

4 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL

19,50 476,935 9.300,23

EUR
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DECRETO 105/2008. (P - 33)

TOTAL Capítol 01.07 15.019,64
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Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut (P - 0) 9.182,31 1,000 9.182,31

TOTAL Capítol 01.08 9.182,31
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Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

1 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de
qualitat de les instal·lacions segons especificacions de la DF i el plec
de condicions del projecte. (P - 0)

300,00 1,000 300,00

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 108)

34,99 3,000 104,97

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 109)

39,88 3,000 119,64

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 115)

47,63 3,000 142,89

5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 116)

43,03 3,000 129,09

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 111)

71,22 3,000 213,66

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 112)

133,49 3,000 400,47

8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 117)

15,07 3,000 45,21

9 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 118)

174,04 2,000 348,08

10 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 110)

27,59 1,000 27,59

11 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 113)

101,88 1,000 101,88

12 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 107)

40,16 1,000 40,16

13 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 106)

49,03 1,000 49,03

14 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 114)

37,75 1,000 37,75

15 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
119)

109,55 2,000 219,10

16 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN

35,06 5,000 175,30

EUR
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12390-5 (P - 120)

TOTAL Capítol 01.09 2.454,82

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 31/12/21 Pàg.: 1

B9DLU100 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular, amb botons o encaminadors, de 10 x 20 cm i 5 cm
de gruix

19,67 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

B9DLU600 m2 Peces biodegradables model Rasen Mohr de Breinco o equivalent reblert amb terra vegetal
per al creixement de vegetació

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

B9H1SM01 t Mescla bituminosa en calent tipus AC6 SURF B 50/70 D amb àrids de colors. granulometria
a definir per la DO, betum sintetic i pigments segons color.

380,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

122,02 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FD5Z8CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x40 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

83,92 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FR496231 u Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor de 3 l 4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FR4AUC12 u Subministrament de Carex d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FR4BH233 u Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FR4D9822 u Subministrament de Festuca glauca d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l 1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FR4DH823 u Subministrament de Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PDV1-U001 u Mitja jornada per a inspecció de l'estat dels junts d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986

240,36 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-1 E9GZU200 m2 Formació de ratllat podotàctil sobre capa d'aglomerat mitjançant màquina fresadora. 13,04 €

(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-2 ER3PU254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, per a plantació d'espècies arbustives, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

90,73 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-3 F169U010 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb
carrega de materials sobre camió o contenidor

104,33 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F169U050 u Cala de 2x2 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 2,50 m, amb
carrega de materials sobre camió o contenidor

208,93 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 F213U323 m3 Repicat de base de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió.

64,03 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-6 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou p.p de
retirada de tapes de registre de qualsevol tipus per a posterior recol·locació, i reposició de
tapes en cas que es trenqui durant les feines d'enderroc.

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

8,43 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 F219U305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, enderroc de formigó inclòs, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p de retirada de tapes
de registre de qualsevol tipus per a posterior recol·locació, i reposició de tapes en cas que es
trenqui durant les feines d'enderroc.

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-9 F219UAU5 m2 Enderroc d'escocell existent amb acabat de relliga i bastiment, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 F219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 F219UFC0 m Tall en paviment de llambordí, guiat amb regle, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 F219UU22 m2 Repicat manual puntual de paviment de llambordins col·locats per extracció de peces
senceres sense malmetre les del voltant., de fins a 2 m d'amplària amb mitjans manuals i
ajudes mecàniques, i càrrega sobre camió. Inclou p.p de retirada de tapes de registre de
qualsevol tipus per a posterior recol·locació, i reposició de tapes en cas que es trenqui durant
les feines d'enderroc.

11,64 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 F219YT41 m2 Fresatge mecànic de pintura en paviments asfàltics, amb fresadora de càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i
neteja de la superficie fresada

0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-14 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 F21DYG00 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals, amb reblert amb
formigó HM-20 i tapiat de connexions

53,12 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-16 F21DYG0N u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió i transport a abocador

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries a zona indicada per la propietat. 9,56 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 F21QQB01 u Retirada de pilona fixe d'acer/plàstic, d.95mm, enderroc de daus de formigó/elements
d'acoratge, i càrrega manual i mecànica de l'equipament a camió per a transportar al
magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

19,21 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-19 F21QU121 u Retirada per a posterior recol·locació de banc de fusta convencional de fins a 3 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor. Inclou aplec de material en lloc indicat per la DF, degudament
protegit fins a la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 F21QU501 u Retirada per a posterior recol·locació de paperera trabucable ancorada al terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de daus de formigó i elements d'ancoratge, i
aplec de material en lloc indicat per la DF, degudament protegit fins a la seva recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 F21QU502 u Retirada per a posterior recol·locació d'element per a aparcament bicicleta, ancorat al terra
amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de daus de formigó i elements
d'ancoratge, i aplec de material en lloc indicat per la DF, degudament protegit, fins a la seva
recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 F21QU505 u Retirada per a posterior recol·locació de pal de senyalització ancorat al terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc de daus de formigó i elements d'ancoratge.
Inclou aplec de material en lloc indicat per la DF, degudament protegit, per a posterior
recol·locació.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 F21QUB01 u Retirada de barana metàl·lica de protecció d'escombraries, de 6m de llarg i 1.1m d'alçada,
enderroc de daus de formigó/elements d'acoratge, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament a camió per a transportar al magatzem municipal i la runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

7,65 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-24 F21QUB02 u Retirada de pilona fixe de fosa, d.240mm, enderroc de daus de formigó/elements d'acoratge, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament a camió per a transportar al magatzem municipal
i la runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

38,43 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 F21QUB03 u Anul·lació de pilona mòbil existent. Inclou la desconnexió de la xarxa elèctrica, anul·lació del
sistema hidràulic, desmuntatge del marc embellidor superior, baixar la pilona al màxim
possible. Inclou el subministre i col·locació de nova tapa de fosa dúctil de 60x60cm D400,
inclou p.p. d'elements de muntatge i col·locació.

61,20 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-26 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,38 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

13,26 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-28 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 F227Y001 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviments amb presència d'arbrats o d'accessibilitat limitada,
amb mitjans mecànics lleugers i manuals, amb compactació del 95% PM

1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

19,91 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 F2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions
en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-32 F2R54239 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 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.

8,14 €

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-33 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

19,50 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-34 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 F8B7Y001 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de fins a 6,5 m d'alçària, a base d'un copolímer
de polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i
exterior des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

58,00 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS)

P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

27,39 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou formació de
rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de projecte.

65,61 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 F961A8GA m Encintat de vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma
recta, de 20x25 cm, 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. Inclou p.p. de
recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

45,97 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 F962A6GA m Encintat de vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma
corba, de 15x25 cm, 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. Inclou p.p. de
recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

53,82 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-40 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió.

34,00 €

(TRENTA-QUATRE EUROS)

P-41 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

44,25 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-42 F9DLU555 m2 Conjunt de paviment amb combinació de llambordí ceràmic + peces biodegradables a zona
escocell. Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco
Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell (tipus de llambordi i tipus de
col·locació segons ubicació), combinat amb peces biodegradables model Rasen Mohr de
Breinco o equivalent reblert amb terra vegetal per al creixement de vegetació. Col·locat sobre
base de sauló de 5 cms de gruix. Composició de peces segons detalls descrits a la
documentació gràfica de projecte. Totalment acabat segons especificacions i plànols de
projecte.  Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

47,59 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 F9DLU560 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb encaminadors, de forma rectangular de 10x20
cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell,
col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a trencajunts i
rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

44,88 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 F9DLU561 m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco
Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola flexible
sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a trencajunts i rejuntat amb morter de ciment 1:6.
Inclou formació de rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de
projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

41,53 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 F9DLU562 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb relleu de botons, de forma rectangular de
10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color
vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a
espiga i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

47,75 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 F9DLU565 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb encaminadors de llambordí ceràmic, de
forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o
equivalent, color vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX. S'haurà d'homologar la
peça amb el document acreditatiu corresponent.

2.925,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-47 F9DLU566 u Fabricació de motlle per a paviment podotàctil amb relleu de botons, de llambordí ceràmic, de
forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o
equivalent, color vermell, segons norma UNE-CEN/TS 15209 EX. S'haurà d'homologar la
peça amb el document acreditatiu corresponent.

2.925,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-48 F9DLU567 m Formació de rigola amb peces de paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de
10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color
vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locades a
sardinell i rejuntades amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.

41,53 €
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Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 F9DLU568 m2 Reparació puntual paviment llambordí igual a l'existent, col·locat a espiga, color vermell,
col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, rejuntades amb morter
de ciment 1:6. Inclou p.p. de repicat puntual en cas de ser necessàri. Inclou p.p. de
recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

48,22 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-50 F9DLU570 m2 Paviment podotàctil de llambordí ceràmic amb relleu de botons, de forma rectangular de
10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color
vermell, col·locat amb morter cola flexible sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat a
trencajunts i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou formació de rampes i pendents segons
especificacions de documentació gràfica de projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

44,88 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 F9DLU571 m2 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, model Eco
Klinker Brick Barcelona de Piera o equivalent, color vermell, col·locat amb morter cola flexible
sobre capa de morter M15 de 5cm, col·locat en espiga i rejuntat amb morter de ciment 1:6.
Inclou formació de rampes i pendents segons especificacions de documentació gràfica de
projecte.
Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de registre.

44,39 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 F9E1U10G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, podotàctil amb encaminadors, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland. Inclou formació de rampes i pendents segons especificacions de documentació
gràfica de projecte. Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de
registre.

31,94 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-53 F9E1U20N m2 Reposició puntual de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 9 pastilles, igual
a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter M-10 i beurada de
ciment pòrtland. Inclou p.p de replanteig i recol·locació de tapes de serveis existents a cota
de paviment acabat. Inclou p.p. de recol·locació i posada a cota de qualsevol tipus de tapa de
registre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

31,56 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 F9H1125M t Paviment de mescla bituminosa en calent dissenyada i preparada per a rebre un poliment,
fabricada a temperatura normal amb betum sintètic amb granulat per a rodament, colors
vermell o ocre i pigments. Acabat del paviment d'aglomerat asfàltic consistent en polit
intel·ligent de la superfície asfàltica mitjançant diamant metàl·lic amb polidora satèl·lit i
aplicació de beurada bituminosa i resines.

395,36 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 F9H11A32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa
i compactada. Inclou formació de rampes i pendents segons especificacions de
documentació gràfica de projecte.

52,91 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 31/12/21 Pàg.: 8

P-56 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-58 FBA1UV00 m Pre-marcatge 0,08 €

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-59 FBA1UVD2 m Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb
aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600
g/m2) (amidament: m realment pintat)

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-60 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble
component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació
mínima 1600 g/m2)

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 FBA2UV13 m2 Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura
acrílica amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436. Inclou premarcatge
(amidament: m2 realment pintat)

3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-62 FBA3UW10 m2 Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o
símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb
aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició
de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN
1436 (amidament: àrea de la zona pintada)

8,16 €

(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-63 FBABUV12 u Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament
en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós

8,00 €

(VUIT EUROS)

P-64 FBB1YV10 u Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P triangular de 700 mm de costat, fixada
mecànicament

23,46 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 FBB1YV20 u Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 600 mm
de diàmetre, fixada mecànicament, fixada mecànicament

29,18 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-66 FBB2YV05 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 400x600 mm, fixada mecànicament 20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 FBB2YV11 u Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm, fixada mecànicament 47,87 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 FBB3YV14 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, fixada al
senyal

26,41 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-69 FBBZU310 u Recol·locació de senyal vertical de trànsit/informativa existent, col·locat a terra clavat. Inclou
p.p. de desplaçament d'element, elements de muntatge i i fixació. Completament muntat.

11,66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 FBBZUVA0 u Execució de sabata fonament per senyal informativa fins a 0,30 m3 de formigó, inclou
ancortage (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment existent

83,31 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-71 FBBZYV37 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols
de poliéster color RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar
la senyal, fixat a dau de formigó

39,78 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-72 FD5A4632 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de
PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb
excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%
de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

22,44 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-73 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de polipropilè sifònic de
74x31x70 cm, amb bastiment i reixa practicable de fosa grisa abatible model D-4Ad de
Fundición Dúctil Fàbregas, classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.

205,94 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-74 FD5ZU002 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat model CA20 de la casa GLS
Prefabricados o equivalent, de 1m de llarg, amb bastiment i reixa de fosa grisa model
RCA20/400 de Funductil SL o equivalent, d'1m de llarg, classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.

205,94 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-75 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector/ pou de registre, amb tub de polietilè de
densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior. Inclou formigonat tub, peces especials
del mateix material i reparació del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada segons indicacions de
la DF.

77,13 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-76 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-77 FDV7U001 u Inspecció amb càmara vídeo de la xarxa de sanejament. Inclou gravació digital de la filmació i
informe.

240,36 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-78 FJM1UZ01 u Comptador d'aigua de llautó per velocitat, amb raig múltiple, per a reg, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal

95,79 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-79 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent
pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm
i color verd, col·locat sobre graves

54,69 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-80 FJMZUZ20 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els drets de la companyia, el
comptador volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar

1.631,84 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 FJS5A663 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,35 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-83 FJSAYA10 u Programador aprovat i homologat per Espais Veds integrable en la xarxa de telegestió de
l'Ajuntament de Barcelona, totalment instal·lat i en funcionament inclou petit material, segons
especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la direcció facultativa.

585,58 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-84 FJSB2221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

50,78 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-85 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

36,81 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 FJSFU225 u By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord
pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de
cabal i solenoide a 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula.
Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

281,16 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-87 FJSZC21R u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

22,90 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-88 FJSZY469 u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna 241,40 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-89 FQ11UHA3 u Recol·locació de banc existent, ancorat a obra a ubicació indicada segons projecte. Inclou
p.p. de desplaçament d'element, elements de muntatge i i fixació. Completament muntat.

77,22 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-90 FQ21UC60 u Recol·locació paperera trabucable existent, col·locada amb fixacions mecàniques a ubicació
indicada segons projecte. Inclou p.p. de desplaçament d'element, elements de muntatge i i
fixació. Completament muntat.

38,24 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-91 FQBAY035 u Protecció d'arbre fins a 35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2
m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb
filferro d'1,3 mm de gruix.. Inclou elements de muntatge i col·locació.

51,75 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-92 FQZ5U382 u Recol·locació d'aparcament de bicicletes de barana existent, ancorat a obra a ubicció definida
en projecte. Inclou p.p. de desplaçament d'element, elements de muntatge i i fixació.
Completament muntat.

92,30 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-93 FR3PY040 m3 Sòl estructural format per les següents fraccions en pes : grava reciclada (100) tamany 50-70
(18-25 mm a les capes superiors), sòl llimós-argilos (20) amb un mínim de 20% d'argila i un
5% de matèria orgànica i hidrogel (0,03). Subministrat a granel i estesa amb excavadora
mitjana i compactada en capes de fins a 30 cm de gruix, regat i compactat.

35,92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-94 FR3SE254 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-95 FR4BU533 m2 Conjunt 1 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Gaura lindheimerii, Agaphantus
africanus, Festuca pratensis, amb una densitat de 16 plantes per m2, d'alçària de 30 a 40 cm.
Inclou la plantació, amb excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg. Completament acabat.

99,04 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-96 FR4BU534 m2 Conjunt 2 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Leonotis leonorus, Carex, Cistus
ladanifer, amb una densitat de 16 plantes per m2, d'alçària de 30 a 40 cm. Inclou la plantació,
amb excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Completament acabat.

100,76 €

(CENT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 FR4BU535 m2 Conjunt 3 - Subministre i plantació d'arbustos i plantes tipus Leonotis leonorus, Gaura
lindheimerii, Festuca pratensis, amb una densitat de 16 plantes per m2, d'alçària de 30 a 40
cm. Inclou la plantació, amb excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg. Completament acabat.

95,56 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-98 FRZ3YN10 m2 Malla antiherbes de polipropilè teixit 100%, de densitat 130-140gr/m2, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent
pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada

3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-99 FRZ8YZ02 u Equip per a cada exemplar de 4 tubs d'aireació de diàmetre 60 mm 14,63 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-100 FRZRYZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm
d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

34,72 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-101 GDG50030 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banqueta de desmunt, berma de
terraplè o mitjana d'obra nova amb tres (3) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de
gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i
col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels
tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de
maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material

18,39 €
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sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-102 GDG7U010 m Canalització per a reg executada en voreres i vorals, amb un tub de polipropilé de 40 mm de
diàmetre, de 10 atm de pressió nominal mínima, inclòs part proporcional d'elements de
muntatge i accessoris per a derivacions, canvis de direcció, reduccions, etc, col·locada i
provada, incloent excavació, reblert amb sorra i material seleccionat de la rasa amb
compactació al 95% del PM, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-103 GDG7U020 m Canalització per a reg executada en calçada, amb un tub de polipropilé de 40 mm de
diàmetre, de 10 atm de pressió nominal mínima i un tub de protecció de PVC de 160 mm de
diàmetre, inclòs part proporcional d'elements de muntatge i accessoris per a derivacions,
canvis de direcció, reduccions, etc, col·locada i provada, incloent excavació i reblert de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

31,47 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-104 GDK2UR20 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20 amb un 10% d'àrids reciclats, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

209,75 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-105 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 339,00 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

P-106 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

49,03 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-107 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

40,16 €

(QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-108 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 34,99 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

39,88 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-110 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 27,59 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-111 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

71,22 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-112 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

133,49 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-113 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

101,88 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-114 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

37,75 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-115 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

47,63 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-116 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 43,03 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-117 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual
a 15

15,07 €

(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-118 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

174,04 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-119 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

109,55 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-120 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

35,06 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-121 M21QU002 u Desmuntatge i retirada per a reaprofitament de panell existent de publicitat, ancorat a terra
amb fixacions mecàniques. Inclou p.p. d'enderroc de qualsevol tipus de dau/element
d'ancoratge. Inclou càrrega manual i mecànica de l'equipament a camió per a transportar al
magatzem municipal i la runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: unitat realment retirada, aprovat per la DF.

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-122 P221E-AWE8 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

88,07 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-123 P22Z0-4RS6 m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 100,36 €

(CENT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-124 PD73-F1MB m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1. OBJECTE DEL PLEC 

OBJECTE DEL CONTRACTE: Les obres d'aquest contracte són les relatives a la construcció, total acabament i 
perfecte funcionament del present projecte, a les obres del qual hi seran compresos tots els ramals que integren la 
seva construcció, regint- se pel detall i condicions que s'estipulen en el present Plec i plànols redactats per l'Arqui-
tecte. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I MANERA D'EXECUTAR L'OBRA: Les obres s'executaran amb subjecció als plà-
nols i pressupostos atenint-se a més a les condicions que cregui pertinents la Direcció Facultativa de les obres en 
el qual fa referència a interpretacions tècniques del Projecte i a la manera i ordre d'execució dels treballs. 

2. CLÀUSULES D'INDOLE FACULTATIVA 

De les obligacions i drets del Contractista 

Residencial: El Contractista o bé representant seu autoritzat, residirà a la comarca on es localitzi l'obra. 

Presència a l'obra: El contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre que el convoqui la Direcció Facultativa. 

Oficina a l'obra: El Contractista habilitarà a compte seu una oficina a l'obra, en la qual hi ha d'haver el material 
adequat per a la realització de les consultes necessàries. 

Llibre d'ordres: A l'oficina de l'obra, el Contractista hi tindrà el llibre d'ordres en el qual s'hi inscriuran les ordres que 
la Direcció Facultativa li necessiti donar, sense perjudici de posar-les per ofici quan així ho cregui. Aquestes ordres 
les signarà el Contractista com a assabentat, expressant a més el dia i l'hora en que ho verifica. 

L'acompliment d'aquestes ordres és tan obligatori pel contracte, com per les condicions constructives del present 
Plec. El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que preceptivament té l'obligació d'acomplimentar el 
Contractista, d'acord amb l'establert al Projecte, no suposa cap eximent ni atenuant per a les responsabilitats que 
siguin inherents al Contractista. 

Interpretació del Projecte: 

Correspon exclusivament a la Direcció Facultativa de les obres la interpretació tècnica del Projecte i la consegüent 
expedició d'ordres complementàries, gràfiques o escrites, pel seu desenvolupament. 

La Direcció Facultativa de les obres podrà ordenar, abans de la seva execució, les modificacions de detall del Pro-
jecte que cregui oportunes, sempre i quan no alterin les línies generals d'aquest, no excedeixin la garantia tècnica 
exigida, i siguin raonablement aconsellades per eventualitats sorgides durant l'execució del treball o per millores 
que es cregui convenient introduir. 

Les reduccions d'obra que es puguin originar seran acceptades pel Contractista. També correspon a la Direcció 
Facultativa de les obres apreciar les circumstàncies que, a instància del Contractista, facin necessària la substitu-
ció del material de difícil adquisició per d'altres de utilització similar, encara que de diferent qualitat i naturalesa, i de 

fixar l'alteració de preus que en tal cas s'estimi raonable. El Contractista no podrà fer per si sol la menor alteració 
de cap part del Projecte sense l'autorització escrita de la Direcció Facultativa de l'obra. 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa: Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra 
les ordres demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les ell mateix, davant de 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 o facultatiu de la Direcció Facultativa, no s'admetrà cap reclamació, podent el Contrac-
tista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida a la Direcció Fa-
cultativa, la qual podrà limitar la seva resposta a l'acús de rebut, que de tota manera serà obligatori per a aquesta 
mena de reclamacions. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa: El Contractis-
ta no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal de qualsevol mena depenent de la Direcció Facultati-
va o de la Propietat, encarregats de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la Propietat es designin 
altres Facultatius per als reconeixements. Quan es cregui perjudicat pels resultats d'a- quests, procedirà d'acord 
amb allò estipulat a l'article precedent sense que per aquest motiu pugui interrompre's o perjudicar-se la marxa 
dels treballs. 

Obligació del Contractista: El Contractista està obligat a fer, en general, tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció de les obres, tot i que no estigui taxativament expressat en el Plec de Condicions, sempre que sigui 
ordenat per la Direcció Facultativa. Del Personal del Contractista: 

Encarregat: L'encarregat nomenat pel Contractista es considera a les ordres de la Direcció Facultativa, passarà 
totes les hores de treball dedicat exclusivament a aquesta obra. Recusació del personal: El Contractista està obli-
gat a treure de l'obra tot aquell personal que, a judici de la Direcció Facultativa, no acompleixi degudament les se-
ves obligacions.De les Obres i la seva Execució: Accessos: Anirà a compte del Contractista l'habilitació d'accessos 
per a la execució de l'obra. 

Inici i termini d'execució de les obres: El Contractista iniciarà les obres dins dels vuit dies següents a la formació i 
signatura del contracte corresponent, havent de deixar-les acabades en el termini improrrogable que en aquell s'hi 
determini. No obstant es podrà concedir pròrroga raonable a petició del Contractista per causes justificades i de 
força major. 

Replanteig de les obres: Abans de començar les obres s'executarà un replanteig en presència del Contractista o de 
la persona que el representi. Havent-hi conformitat amb el Projecte, s'hauran de començar les obres. Durant el seu 
curs, s'executaran tots els replanteigs parcials que s'estimin precisos. Del general se n'estendrà acta. El subminis-
tre i les despeses del material i personal que ocasionin els replanteigs corresponen sempre al Contractista, el qual 
està obligat a procedir en aquestes operacions amb subjecció al que està prescrit en els Plecs de Condicions Ge-
nerals i particulars i seguint les instruccions de la Direcció Facultativa, sense l'aprovació de la qual no podrà conti-
nuar-se els treballs. 

Condicions generals d'execució dels treballs: Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte que 
hagi servit de base al contracte, a les modificacions d'aquest que prèviament hagin estat aprovades, i a les ordres i 
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entregui la Direcció Facultativa al Contractista, sempre i 
quan aquestes s'encaixin a la xifra que ascendeixen els pressupostos aprovats. El Contractista notificarà a la Di-
recció Facultativa de les obres, amb precisa anticipació, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'exe-
cució de les parts que hagin de restar ocultes o que a judici del Contractista requereixin el dit reconeixement. D'a-
questes parts se n'aixecaran plans precisos per al seu amidament i liquidació, que seran subscrits per la Direcció 
Facultativa. El Contractista haurà d'abonar pel seu compte els treballs auxiliars necessaris per a fer el amidament, 
llevat que es conformi amb el que proposi la Direcció Facultativa. 

Subcontractes o contractes parcials: La Direcció Facultativa haurà de conèixer els noms dels subcontractistes que 
intervinguin parcialment en l'obra, la qual notificarà la seva aprovació, sense que el Contractista tingui dret a cap 
reclamació per aquesta determinació, i sense que pugui defugir per l'aprovació la responsabilitat davant la Propie-
tat i la Direcció Facultativa de l'obra dels actes o omissions dels subcontractistes. 
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Obra defectuosa: 

Quan el contracte hagi fet qualsevol element d'obra que no s'ajusti en aquest plec o en el particular, la Direcció Fa-
cultativa de l'obra el podrà acceptar o rebutjar. En el cas d'acceptació, aquesta fixarà el preu que sigui just amb 
arranjament de les diferències que hi hagués, estant obligat el Contractista a acceptar aquesta valoració; en el cas 
de no conformar-s'hi, desfarà i reconstruirà a compte seu tota la part mal executada amb arranjament a les condi-
cions que fixi la Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu de pròrroga en el termini d'execució. 

Vicis ocults: Si la Direcció Facultativa tingués raons fundades per a creure en l'existència de vicis ocults de cons-
trucció a les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, les de-
molicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses de demolició 
i reconstrucció que s'ocasionin aniran a càrrec del Propietari. 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència: El Contractista té la llibertat de proveir-se dels materials i apa-
rells de tota mena en els punts que li sembli convenient, sempre i quan reuneixin les condicions exigides en el con-
tracte, que estiguin perfectament preparats per a l'objecte d'aplicació, i que siguin emprats en l'obra en conformitat 
a les lleis i reglaments corresponents o a les normes de la bona construcció. 

Us dels materials i aparells: No es procedirà a l'ús i col.locació dels materials i dels aparells sense que hagin estat 
examinats i acceptats per la Direcció Facultativa, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions, dipositant 
a l'efecte el Contractista, les mostres i models necessaris, contrasignats prèviament, per a poder efectuar amb ells 
les comprovacions, assaigs, o proves preceptuades en el Plec de Condicions vigents a l'obra. Les despeses que 
ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc. ja indicats, aniran a càrrec del Contractista. 

Medis auxiliars: Aniran a compte i risc del Contractista les bastides, màquines i d'altres medis auxiliars que pel bon 
desenvolupa- ment i execució dels treballs siguin necessaris. 

Recepció de les Obres Recepció provisional: Un cop acabades les obres tindrà lloc la recepció provisional, i a 
l'efecte s'hi practicarà un detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i Propietari en presència del Contractis-
ta, aixecant-hi acta i començant des d'aquest dia a transcórrer el termini de garantia si les obres estiguessin en 
estat de ser admeses. Quan les obres no estiguin en estat de ser admeses es farà constar en l'acta i es donaran al 
Contractista les oportunes instruccions per a remeiar els defectes observats, fixant un termini per a esmenar-los, 
expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Termini de garantia: El termini serà assenyalat segons les condicions particulars vigents de l'obra; al seu defecte 
serà d'un any comptat des de la data en la qual es verifiqui la recepció provisional. 

Conservació de les obres rebudes provisionalment: Les despeses de conservació durant el termini de garantia 
comprés entre les recepcions parcials i la definitiva, aniran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos ocupat o utilitzat 
abans de la recepció definitiva, la guarda, la neteja, i les reparacions causades pel seu ús, aniran a càrrec del Pro-
pietari, i les reparacions de vicis d'obra o per defecte a les instal·lacions, aniran a càrrec del Contractista. En cas 
de dubte, serà jutge inapel·lable l'Arquitecte Director sense que contra la seva resolució hi càpiga ulterior recurs. 

Amidament definitiu dels treballs: Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per la Direcció 
Facultativa al seu amidament general i definitiu, amb precisa assistència del Contractista o d'un representant seu 
nomenat per ell o d'ofici, a la manera prevista per a la recepció d'obres. Serviran de base per a l'amidament, les 
dades del replanteig general, les dades dels replanteigs parcials que hagués exigit el curs dels treballs, les dades 
dels fonaments i altres parts ocultes de les obres preses durant l'execució dels treballs i autoritzades amb les sig-
natures del Contractista i de la Direcció Facultativa, l'amidament que es dugui a efecte de les parts descobertes de 
les obres de fàbrica i accessoris en general, les dades que convinguin al procediment consignat a les condicions 
del contracte per dir el número d'unitats d'obra de cada tipus executades, tenint present, llevat un pacte contrari, 
allò preceptuat en els diferents capítols del Plec de Condicions Generals de condició tècnica confeccionat pel Cen-
tre Experimental d'Arquitectura i adoptat per les seves obres per la Direcció General d'Arquitectura en establir les 
normes per a l'amidament i valoració dels diferents treballs. 

Recepció definitiva: La recepció definitiva es verificarà, després de transcorregut el termini de garantia, de la ma-
teixa manera i amb les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir d'aquesta data, si bé finirà l'obligació 
del Contractista de reparar, al seu càrrec, aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, 
quedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo per defectes ocults o deficiències de cau-
sa dolosa. De les recepcions de treball on el contracte hagi estat rescindit: En els contractes rescindits hi tindran 
lloc les dues recepcions, la provisional en primer lloc i la definitiva quan hagi transcorregut el termini de garanties 
per als treballs acabats per complert i rebuts provisionalment. Per tots els altres treballs que no estiguin inclosos en 
el cas anterior, i sigui quin sigui l'estat d'avanç en el qual es trobin, s'efectuarà sense pèrdua de temps una sola i 
definitiva recepció. 

Facultats de la Direcció de les Obres 

Facultat general de la Direcció de les obres: A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció 
Facultativa, expressades als articles precedents, és missió específica seva, la direcció i vigilància dels treballs que 
a les obres s'hi realitzin, i tot això amb autoritat tècnica complerta i indiscutible, inclús en tot el no previst específi-
cament al Plec de Condicions de l'edificació, sobre les persones i coses situades a l'obra, i en relació amb els tre-
balls que per a l'execució dels edificis i obres annexes es portin a terme, podent també, però amb causes justifica-
des, recusar al Contractista si considera que adoptar aquesta actitud és útil i necessària per la deguda bona marxa 
de l'obra. 

3. D'INDOLE ECONÒMICA 

Base fonamental 

Com a base fonamental s'estableix el principi pel qual el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs 
executats, sempre i quan aquests s'hagin realitzat amb arranjament i subjecció al Projecte, condicions generals i 
particulars que regeixin la construcció de l'edificació o obra annexa contractada. 

Garanties d'Acompliment i Fiances 

La Direcció Facultativa i Propietat podran exigir al Contractista la presentació de referències bancàries o d'altres 
entitats i persones, amb l'objecte de cerciorar-se si aquest reuneix totes les condicions necessàries per a l'acom-
pliment exacte del contracte. Aquestes referències, si li són demanades, les presentarà abans de la signatura del 
contracte. 

Establiment de la fiança: La fiança que s'exigirà al Contractista amb el fi que respongui de l'acompliment del con-
tracte, s'avinençarà en una retenció del 10 % de l'import dels pagaments que s'estableixi en el contracte si és que 
en aquest document no s'hi estableixen altres procediments. 

Execució dels treballs amb càrrec a la fiança: 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions con-
tractades, es podrà ordenar d'executar-les a un tercer, o directament per l'administració, abonat el seu import amb 
la retenció en concepte de fiança, sense perjudici de les accions legals que tingui dret el Propietari en cas que les 
despeses efectuades a les unitats d'obra no fossin de rebut. 

Devolució de la fiança: La fiança retinguda s'abonarà al Contractista en un termini no superior als 15 dies un cop 
signada l'acta de recepció definitiva de l'obra. 
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Preus 

El Contractista presentarà preus unitaris de totes les partides que figurin a l'estat d'amidaments que se l'hi entrega-
rà. Els preus unitaris que componen el pressupost - oferta tenen valor contractual i s'aplicaran a les possibles vari-
acions d'obra que poguessin sobrevenir. 

Abast dels preus unitaris: El pressupost s'entén comprensiu de la totalitat de l'obra, i portarà implícit l'import dels 
treballs auxiliars (bastides, transports, elevació de material, runes, neteja, combustibles, força motriu, aigua i d'al-
tres semblants), el de la imposició fiscal derivada del contracte, el de l'activitat del Contractista durant la seva exe-
cució, i el de les càrregues laborals de tot ordre, que no siguin objecte de partida específica. Quedaran inclosos a 
l'oferta de l'Empresa Constructora tots aquells treballs i materials que encara que no estiguin descrits en el present 
Plec de Condicions siguin necessaris pel total acabament de l'obra. 

Preus contradictoris: Els preus d'unitat d'obra, es fixaran contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Con-
tractista, segons els preus del Projecte. 

Preus no assenyalats: La fixació de preus haurà de fer-se abans que s'ajusti l'obra a la qual s'hagi d'aplicar, però si 
per qualsevol circumstància, en el moment de fer els amidaments no estigués encara determinat el preu de l'obra 
executada, el Contractista està obligat a acceptar el que assenyali la Direcció Facultativa. Quan a conseqüència de 
rescissions o d'altres causes fos precís valorar obres incompletes, el preu de les quals no coincideixi amb cap dels 
que es consignen en el quadre de preus, la Direcció Facultativa serà l'encarregada de descompondre el treball fet i 
compondre el preu sense reclamació per part del Contractista. 

Valoracions 

A les certificacions queda facultada la Direcció de les obres per a fer constar els aplecs per un valor que no ultra-
passarà un 60 % estimat d'acord amb el desglossament del pressupost. 

Millores: 

El Contractista està obligat, sempre que li sigui ordenat per la Direcció Facultativa de les obres, a introduir les mi-
llores que aquesta cregui convenients a aquella part de la construcció que li indiquin, a l'objecte de donar a l'obra 
les condicions necessàries. Aquestes obres de millora s'avaluaran en conformitat amb els preus compresos en el 
pressupost que s'accepti. 

Millores d'obres lliurement executades: Quan el Contractista, junt amb l'autorització de la Direcció Facultativa, em-
prés materials de més esmerçada preparació que els assenyalats al Projecte, o substituís un tipus de fàbrica per 
una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb més grans dimensions qualsevol part de l'obra, o 
en general que introduís, sense ser-li demanat, qualsevol altre modificació tot i ser beneficiosa a judici de la Direc-
ció Facultativa, no tindrà dret, malgrat tot, més que a l'abonament del que pogués correspondre-li en el cas que 
hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Abonament per partides senceres: Admetent la condició d'algunes obres, la Direcció queda facultada per a incloure 
aquestes partides complertes, quan ho estimi just, a les periòdiques certificacions parcials. 

Abonament per partides alçades: En cas de no existir en el pressupost preus que es puguin aplicar a les obres 
executades per partida alçada, s'abonaran prèvia presentació dels justificants del seu cost (adquisició de materials 
i llistes de jornals degudament controlades per la Direcció Facultativa). Certificacions periòdiques: Les certificaci-
ons periòdiques tenen el caràcter de documents provisionals o bé, a compte, subjectes a rectificacions o variacions 
a la liquidació final, no suposant tampoc les dites certificacions cap aprovació ni recepció de les obres que com-
prenen. En cap cas podrà el Contractista al.legant desafiar en les certificacions suspendre els treballs ni dur-los 
amb menys increment del necessari per a l'acabament de les obres en el termini establert. Liquidació general: 
Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments i valoracions de totes 

les unitats que constitueixin l'obra. Per a la liquidació en cas de rescissió, es seguirà el que estipula el Centre Ex-
perimental d'Arquitectura, títol III, epígraf 5, article 36. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E9  PAVIMENTS

E9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

E9GZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9GZU200.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.   
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció   
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Corronat manual de paviment de formigó
- Ratllat manual de paviment de formigó
- Formació de junt amb perfil buit de PVC
- Formació de junt amb serra de disc   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formació de junt amb serra de disc:   
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat   
En el corronat o ratllat:   
- Acabat de la superfície del paviment   
En la formació del junt en formigó fresc:   
- Replanteig del junt
- Formació del junt
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat   
CONDICIONS GENERALS:   
FORMACIÓ DE JUNT:   
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.   
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.   
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment   
Toleràncies d'execució:   
- Amplària:  ± 10%   
- Alçària:  ± 10%   
- Replanteig:  ± 1%   
CORRONAT:   
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.   
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
RATLLAT:   
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.   
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als
eixos del paviment.   
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.   
FORMACIÓ DE JUNT:   
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).   
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:   
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que
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s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de
l'abocament, segons la temperatura exterior).   
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de
l'entrada de pols.   
RATLLAT:   
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un
altre material aprovat per la DF.   
CORRONAT:   
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat
ha de ser aprovat per la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
FORMACIÓ DE JUNT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ER  JARDINERIA

ER3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ER3PU254.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.   
S'han considerat els materials següents:   
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.   
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.   
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.   
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.   
Toleràncies d'execució:   
- Anivellament:  ± 3 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.   
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L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.   
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:   
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la

seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F1  TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SUPLEMENTS

F16  CALES

F169  CALES A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F169U010,F169U050.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cales en paviments per a localitzar la situació de les instal·lacions de serveis existents.
S'han considerat les unitats d’obra següents
- Cala d'inspecció sense incloure l’obra civil necessària
- Cala d'inspecció inclosa l’obra civil necessària
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Enderroc del paviment
- Excavació de les terres fins localització dels serveis, amb els mitjans adients
- Reblert de la cala amb sauló, en les unitats d’obra que tenen inclosa l’obra civil
- Formació de base de formigó, en el seu cas
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa i de les terres sobre camió o contenidor
- Transport a abocador i gestió de residus, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Cadascuna de les operacions que composen la unitat d’obra ha de complir les especificacions
del seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L’enderroc i l’excavació s’han de realitzar amb els equips adients.
Els equips utilitzats han de garantir un nivell de vibracions, soroll i contaminació ambiental
inferior als màxims establerts per la normativa específica d’aplicació.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser
afectades.
S'han de desmuntar els elements de senyalització viària i de mobiliari existents, així com
qualsevol element que pugui destorbar la feina. S’han de reposar aquells que accidentalment
s’hagin fet malbé.
S’ha de tenir especial cura amb les plantacions d’arbrat existent, deixant la distància mínima
necessària per a evitar que l’execució de la cala els pugui afectar.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i
arrecerada.
L’execució de cada operació s’ha de fer segons el seu plec de condicions tècniques.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21  DEMOLICIONS

F213  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F213U323.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.   
S'han considerat les eines de demolició següents:   
- Mitjans manuals   
- Martell picador   
- Martell trencador sobre retroexcavadora   
S'han considerat els materials següents:   
- Maçoneria   
- Obra ceràmica   
- Formigó en massa   
- Formigó armat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
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etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
FONAMENTS:   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
MURS DE CONTENCIÓ:   
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.   
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21  DEMOLICIONS

F219  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2194AU5,F219U305,F219FFC0,F219UFC0,F219UU22,F219UAU5,F219UF42,F219YT41.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vorada col·locada sobre terra o formigó   
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó   
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- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:   
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:   
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.   
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21  DEMOLICIONS

F21D  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21DQU02,F21DYG00,F21DYG0N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.   
S'han considerat els elements següents:   
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó   
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó   
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.   
Ha d'estar fora de servei.   
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:   
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.   
POU:   
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
EMBORNAL:   
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
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generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21  DEMOLICIONS

F21Q  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21QIN02,F21QQB01,F21QUB02,F21QUB03,F21QUB01,F21QU501,F21QU505,F21QU121,F21QU502.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22  MOVIMENTS DE TERRES

F221  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221D6J2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Neteja i esbrossada del terreny   
- Excavació per a caixa de paviment   
- Excavació per a rebaix   
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas   
Neteja i esbrossada del terreny:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió   
Excavació de roca amb morter expansiu:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.   
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.   
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.   
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:   
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.   
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
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zona influenciada pel procés de l'obra.   
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.   
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.   
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.   
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.   
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.   
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.   
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.   
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.   
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 100 mm   
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Angle del talús:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:   

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   

- El talús ha de ser fixat per la DF.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.   
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:   
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.   
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:   
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.   
No inclou la tala d'arbres.   
EXCAVACIÓ:   
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22  MOVIMENTS DE TERRES

F222  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2225432,F222KA20.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22  MOVIMENTS DE TERRES

F227  REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227Y001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
 S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
 - Planor:  ± 20 mm/m
 - Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22  MOVIMENTS DE TERRES

F228  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228560F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres   
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari   
- Compactació de les terres   
CONDICIONS GENERALS:   
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.   
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.   
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.   
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.   
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
RASA:   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 20 mm/m   
- Nivells:  ± 30 mm   
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:   
El reblert ha d'estar format per dues zones:   
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa   
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El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.   
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.   
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.   
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.   
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.   
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.   
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.   
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.   
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.   
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.   
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.   
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.   
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.   
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:   
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.   
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.   
GRAVES PER A DRENATGES:   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i

control de la temperatura ambient.   
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).   

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).   

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.   

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.   
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.   
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.   
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.   
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.   
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R35039.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
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condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
TERRES:   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:   
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R54239.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R  GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA7LP1,F2RA73G1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F8  REVESTIMENTS

F8B  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F8B7Y001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació
definida, mitjançant un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos
nominals de pel·lícula seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema
de pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE.   
S'han considerat els elements següents:   
- Estructures
- Paraments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la
composició de la pintura d'acabat   
- Aplicació de capes de pintura intermèdies.
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim:
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs   
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de
soldadures, greixos, humitat superficial i revestiments existents
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La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura
a aplicar   
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller
amb un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec   
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder
diferenciar-les.   
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el
fabricant davant un possible contacte amb l'aigua.   
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu
muntatge   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.   
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.   
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.   
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.   
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

   

   
F9  PAVIMENTS

F92  SUBBASES

F921  SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F921201J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada   
CONDICIONS GENERALS:   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip
de compactació.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501)
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501)   
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.   
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa   
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.   
Toleràncies d'execució:   
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el
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contrari.   
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar,
si es considera necessari.   
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima   
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.   
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.   
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per
aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.   
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a mínim.   
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.   
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.   
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.   
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.   
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió
carregat sobre ella.   
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les
tongades d'execució i control de la temperatura ambient.   
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.   
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.   
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells
de perfils transversals.   
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.   
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.    
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.   
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l'especificat.   
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.   
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí
mateix causa de rebuig.   
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.   
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.    
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9  PAVIMENTS

F93  BASES

F936  BASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9365H11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.   
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.   
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix:  - 15 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   

2133 Projecte d'urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

 Pàgina:    25

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.   
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9  PAVIMENTS

F96  VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F962A6GA,F961A8GA,F96AUA10,F96AUA20.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó   
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter   
Vorada de planxa d'acer:   
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja   
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:   
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.   
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.   
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.   
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.   
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):   
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm   
Pendent transversal:  >= 2%   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)   
VORADA DE PLANXA D'ACER:   
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
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Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada
a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.   
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.   
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.   
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.   
VORADA DE PLANXA D'ACER:   
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.   
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

vorada o de rigola.   
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9  PAVIMENTS

F9D  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9DLU561,F9DLU571,F9DLU560,F9DLU562,F9DLU570,F9DLU565,F9DLU566,F9DLU567,F9DLU568,F9DLU555.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de llambordins o lloses.   
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:   
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter   
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de

ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura   
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra   
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:   
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi

del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
Les peces han de quedar ben adherides al suport.   
Els junts han de quedar plens de material de reblert.   
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%   
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.   
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:   
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.   
Junts entre peces:  <= 8 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 12 mm   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 5 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
La superfície del suport ha de ser neta i humida.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.   
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:   
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase
o al llit de sorra.   
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.   
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.   
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:   
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Els junts s'han de reblir amb sorra fina.   
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.   
La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma,
cal estendre una manta per sobre els llambordins per tal d'evitar d'escantonar-los.   
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.   
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.   
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:   
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:   
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%   
Paviments interiors:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Humectació de les peces.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Humectació de la superfície.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9  PAVIMENTS

F9E  PAVIMENTS DE PANOT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9E1U20N,F9E1U10G.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.   
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada   
En la col·locació a truc de maceta amb morter:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.   
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.   
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.   
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.   
Pendent transversal:  >= 2%   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.   
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.   
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%   
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9  PAVIMENTS

F9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

F9H1  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H1125M,F9H11A32.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.   
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.   
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.   
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:   
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%   
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o
542.14.b del PG-3.   
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
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13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.   
Toleràncies d'execució:   
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques   
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm
Nivell de la capa base:  ± 15 mm   
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.   
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.   
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.   
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.   
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.   
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència
adicional.   
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.   
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.   
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.   
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.   
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.   
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a
la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima
prescrita a la fórmula de treball.   
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
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bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.   
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.   
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.   
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.   
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.   
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:   
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:   
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ   
En l'execució d'una capa:   
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la

temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència   
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del

granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:   
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament   

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors   
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de

l'UNE-EN 13108-20   
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació   
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,

sobre les mostres de les provetes   
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
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estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO   
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:   
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament   
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:   
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20   
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382   
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva

execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf
542.9.4 del PG 3   

En capes de rodadura:   
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament   
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la

obra, abans de la posada en servei.   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.    
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9  PAVIMENTS

F9J  REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9J12E40,F9J13J40.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb emulsions bituminoses.   
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:   
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:   
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.   
En el reg d'adherència:   
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.   
CONDICIONS GENERALS:   
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant o producte de cura.   
REG D'IMPRIMACIÓ:   
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:   
- C50BF4 IMP
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- C60BF4 IMP   
Dotació del lligant:   
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.   
REG D'ADHERÈNCIA:   
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.   
Dotació del lligant:   
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus

formigó bituminós: >= 250 g/m2.   
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):   
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.   
REG DE CURA:   
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:   
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR   
Dotació del lligant:   
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.   
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:   
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució
uniforme.   
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.   
Ha de complir, a més, les següents condicions:   
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic   
La dotació del granulat de cobertura:   
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del

reg sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria
solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una
vegada aplicat el reg.   
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les
indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió
de dues franges.   
REG D'IMPRIMACIÓ:   
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h
de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF.   
REG D'ADHERÈNCIA:   
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unió.
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Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.   
REG DE CURA:   
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF .   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:   
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.   
No són d'abonament els excessos laterals.   
DOTACIÓ EN KG/M2:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
No són d'abonament els excessos laterals.   
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:   
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:   
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres

recollides en safata, en un nombre de punts >=3.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
- Regs d'imprimació i de cura:   

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.   

- Regs d'adherència:   
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.   

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:   
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts

aleatoris.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
REGS D'ADHERÈNCIA:   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:   

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor
<= 25 % de 6 MPa.

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de
4 MPa.   

Actuació en cas d'incompliment:   
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla

bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del
contractista.

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de
la mescla bituminosa superior.   

   
____________________________________________________________________________
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FB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBA1UV00,FBA1UVD2,FBA1UVD6,FBA2UV13,FBA3UW10,FBABUV12.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del trànsit.   
S'han considerat les marques següents:   
- Marques longitudinals   
- Marques transversals   
- Marques superficials   
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:   
- Vials públics   
- Vials privats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat   
CONDICIONS GENERALS:   
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:   
- En funció de la seva vida útil:   
- Permanents (P)
- Temporals (T)   
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:   
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja   
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:   
- Estructurades (E)
- No estructurades (NE)   
- En funció d'altres usos especials:   
- Sonores (S)
- Fàcils d'eliminar (F)
- De emmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tauler d'escacs (D)   
- En funció de la forma d'aplicació:   
- Marques vials "in situ"
- Marques vials prefabricades   
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en
el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.   
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.   
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna,
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.   
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.   
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.   
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:   
- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig: ± 3,0 cm   
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%   
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:   
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
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microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.   
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre
gruixudes, o altres mitjans.   
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat
afegides al material base:   
- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2   
MARQUES VIALS EN CARRETERES:   
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma
UNE-EN 1436, dels següents tipus:   
- En funció de la seva vida útil:   
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de
carreteres amb trànsit convencional.   
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:   
- Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la
retrorreflexió en sec i amb humitat.
- Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió
en sec, amb humitat i pluja.   
- En funció d'altres usos especials:   
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de
marques vials per a millorar el seu contrast.
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalització d'accés a un llit de frenada.   
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.   
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la
norma UNE-EN 13197, complirà:   
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
- Marques vials de color vermell: >= classe P4   
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport
sobre el que s'ha d'aplicar:   
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la
taula 700.10 del PG 3 vigent.   
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell
respectivament.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.   
No podrà aplicar-se la marca vial:   
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
- Quan el paviment estigui humit.   
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.   
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.   
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:   
- Identificació del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat   
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que
estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que
especifica la norma UNE 135277-1.   
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent
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informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:   
- Fitxa tècnica de cada màquina
- Requisits associats a cada classe de màquina
- Identificació dels elements de la màquina   
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a
determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i
s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.   
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.   
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.   
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat
(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a
l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF,
per a garantir aquesta compatibilitat.   
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.   
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del
corresponent a la marca vial existent.   
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions
alcalines.   
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.   
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.   
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.   
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:   
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la
marca sobre el paviment.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   
MARQUES SUPERFICIALS:   
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).   
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).   
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal   
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.   
- Revisió de la data de fabricació dels materials.   
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent
informació:   
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- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
- Tipus i dimensions de la marca vial.
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
- Data de posada en obra.
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de
la marca vial aplicada.   
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.   
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta
d'ajust de la maquinària.   
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents
supòsits:   
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2
del PG 3 vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta
d'ajust de l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.   
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits
especificats.   
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:   
- Mètode d'assaig puntual:   
- Es realitzarà amb equips portàtils.
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent,
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.   
- Mètode d'assaig continu:   
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres
característiques addicionals.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de
garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les
marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els
requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent,
per als colors blanc, negre i vermell respectivament.   
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB1  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB1YV10,FBB1YV20.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.   
S'han considerat els elements següents:   
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació   
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics   
- Vials d'ús privat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.   
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat: ± 1°   
VIALS PÚBLICS:   
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.   
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.   
Distància a la calçada:  >= 50 cm   
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:   
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.   
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:   
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.   
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:   
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix
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tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB2  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB2YV11,FBB2YV05.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.   
S'han considerat els elements següents:   
- Plaques amb senyals d'informació   
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics   
- Vials d'ús privat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.   
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat: ± 1°   
VIALS PÚBLICS:   
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.   
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.   
Distància a la calçada:  >= 50 cm   
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:   
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.   
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:   
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.   
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:   
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix
tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB3  PLAQUES COMPLEMENTÀRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB3YV14.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.   
S'han considerat els elements següents:   
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal   
- Caixetins de ruta   
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics   
- Vials d'ús privat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.   
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat: ± 1°   
VIALS PÚBLICS:   
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.   
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Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.   
Distància a la calçada:  >= 50 cm   
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:   
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.   
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:   
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.   
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:   
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix
tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBBZU310,FBBZYV37,FBBZUVA0.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat clavat a terra   
- Col·locat formigonat a terra   
- Col·locat soldat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col·locat clavat:   
- Replanteig
- Clavat del suport   
Col·locat formigonat:   
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional   
Col·locat soldat:   
- Replanteig
- Soldat a la placa base   
CONDICIONS GENERALS:   
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.   
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en
el seu defecte, la que indiqui la DF.   
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del
galvanitzat.   
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.   
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.   
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a
la posició correcta.   
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 5 cm   
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm   
- Verticalitat: ± 1°   
COL·LOCAT CLAVAT:   
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la
DT.   
COL·LOCAT FORMIGONAT:   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva
secció.   
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.   
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm   
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport:  >= 10 cm   
COL·LOCAT SOLDAT:   
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.   
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a
10 mm.   
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.   
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats
amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data
d'instal·lació.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.   
COL·LOCAT CLAVAT:   
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.   
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i
tornant-lo a clavar.   
COL·LOCAT FORMIGONAT:   
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.   
COL·LOCAT SOLDAT:   
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.   
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a
5°C.   
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de
qualitat estructural bàsica.   
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de
gruix.   
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha
de tenir cura que quedin ben seques.   
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.   
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5  DRENATGES

FD5A  RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FD5A4632.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Inclòs el reblert de material filtrant:   
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant   
Sense incloure el reblert de material filtrant:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs   
CONDICIONS GENERALS:   
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.   
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.   
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.   
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.   
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m   
Pendent:  >= 0,5%   
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm   
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%   
- Pendent > 4%:  ± 0,50%   
- Rasants:  ± 20 mm   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.   
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material
circumdant.   
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per
al rebliment.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.   
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.   
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.   
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.   
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.   
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm),
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150
g/m2.   
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al
rebliment amb material filtrant.   
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El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.   
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.   
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre
el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre
de forma simètrica.   
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.   
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.   
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les

toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.   
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin

defectes.   
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara

unions amb pous i arquetes.   
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   
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FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5  DRENATGES

FD5J  CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5J5248.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.   
S'han considerat els materials següents:   
- Caixa de formigó   
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En caixa de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó   
En caixa de maó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.   
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació lateral:   
     - Línia de l'eix: ± 24 mm
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)   
- Nivell soleres:  ± 12 mm   
- Gruix (e):
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)   
CAIXA DE FORMIGÓ:   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.   
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm   
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m   

2133 Projecte d'urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

 Pàgina:    49

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm   
ESQUERDEJAT EXTERIOR:   
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.   
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
CAIXA DE FORMIGÓ:   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.   
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.   
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5  DRENATGES

FD5Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5ZU001,FD5Z8CC4,FD5ZU002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó   
- Filtre per a bonera sifònica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element   
CONDICIONS GENERALS:   
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.   
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
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perimetral, i han de mantenir el seu pendent.   
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.   
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte
o bé produir sorolls.   
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.   
Toleràncies d'execució:   
- Guerxament:  ± 2 mm   
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIMENT:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de col·locació.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD7  CLAVEGUERES

FD7I  PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD7IU001.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó de parets de maó, o prefabricat, col.locat sobre llit de grava.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
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Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera : ± 20 mm
- Aplomat de les parets : ± 10 mm
- Planor de la fàbrica : ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat : ± 3 mm/m
- Dimensions interiors : ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret : ± 1% gruix nominal

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDV  DRENATGES

FDV7  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDV7U001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució  de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d’acer, sobre solera de
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
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La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense
sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
 - Aplomat total:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric
   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

FJM3  VENTOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJM3UR10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Roscades   
- Embridades   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
Ventoses roscades:   
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat
- Connexió a la xarxa
- Prova d'estanquitat   
Ventoses embridades:   
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió a la xarxa
- Prova d'estanquitat   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en
derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida
d'obra.   
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L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.   
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars
a l'eix de la canonada principal.   
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la
seva manipulació.   
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

VENTOSES ROSCADES:   
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.   
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment
d'executar les unions.   
VENTOSES EMBRIDADES:   
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 23 de  deciembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-IFA/1975: Instalaciones de fontanería. Abastecimiento.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS  EQUIPS PER A REG

FJSA  PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSAYA10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF,
amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de
protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements
programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han
d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de
pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   
Toleràncies d'instal·lació:   
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- Posició:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les
instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir
que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels
espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.   
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques
d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS  EQUIPS PER A REG

FJSZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSZY469,FJSZC21R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat
al tipus d'unió
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i
desmuntatge de les connexions hidràuliques i dels components connectats.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.   
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, etc.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ  MOBILIARI URBÀ

FQ1  BANCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ11UHA3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs col·locats a l'exterior.   
S'han considerat els tipus de bancs següents:   
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics   
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:   
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.   
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.   
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.   
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària del seient:  ± 20 mm   
- Horitzontalitat:  ± 10 mm   
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:   
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.   
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm   
Nombre de daus:  4   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.   
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ  MOBILIARI URBÀ

FQ2  PAPERERES

FQ21  PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ21UC60.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera   
CONDICIONS GENERALS:   
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.   
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Alçària de la paperera:  80 cm
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 20 mm   
- Verticalitat:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.   
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ  MOBILIARI URBÀ

FQB  JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA

FQBA  PROTECCIONS D'ARBRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQBAY035.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen.   
S'han considerat els materials següents:   
- Platines verticals d'acer pintat   
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació de les peces de protecció
- Unió de les peces
- Fixació del protector   
CONDICIONS GENERALS:   
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el
contacte amb aquest.   
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat:  ± 20 mm   
- Ressalt entre els dos elements del protector:  + 1,5 mm   
PLANXA DESPLEGADA:   
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escocell mitjançant cargols i femelles.

El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre
de la tapa de l'escocell.   
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escocell:  >= 0,5 cm   
PLATINES VERTICALS:   
Ha d'anar clavat al terra de l'escocell.   
Llargària de fixació al terra:  >= 20 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària de fixació al terra:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels,
ni desfer el pa de terra.   
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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FR  JARDINERIA

FR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

FR3P  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR3PY040.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.   
S'han considerat els materials següents:   
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector   
CONDICIONS GENERALS:   
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.   
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.   
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.   
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.   
Toleràncies d'execució:   
- Anivellament:  ± 3 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.   
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.   
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:   
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i
de la seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FR  JARDINERIA
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FR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR4BU533,FR496231,FR4D9822,FR4DH823,FR4BU534,FR4AUC12,FR4BH233,FR4BU535.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Arbres planifolis   
- Coníferes i resinoses   
- Palmeres i palmiformes   
- Arbusts   
- Plantes de petit port   
S'han considerat les formes de subministrament següents:   
- En contenidor   
- Amb pa de terra   
- Amb l'arrel nua   
- En safates   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació

definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu   
CONDICIONS GENERALS:   
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.   
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.   
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.   
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.   
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.   
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.   
ARBRES DE FULLA CADUCA:   
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.   
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:   
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.   
ARBUSTS:   
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.   
ENFILADISSES:   
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.   
CONÍFERES I RESINOSES:   
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* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.   
PALMERES:   
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.   
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FR  JARDINERIA

FR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR66222B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.   
S'han considerat les espècies següents:   
- Arbres planifolis   
- Coníferes   
- Palmàcies   
- Arbusts i arbres de petit format   
- Plantes enfiladisses   
- Plantes de petit port   
S'han considerat les formes de subministrament següents:   
- Arbre:   

- Amb l'arrel nua   
- Amb pa de terra   
- En contenidor   

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa   
- En contenidor   

- Plantes de petit port:   
- En alvèol forestal   
- En test   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:   

- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas   

- Plantes de petit port:   
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg   

ARBRES I ARBUSTS:   
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L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.   
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.   
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.   
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell
original, per afavorir l'arrelament.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm   
PLANTES:   
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.   
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie
vegetal.   
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o
excessivament mullat.   
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat
de camp.   
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni
pèrdua de sòl.   
ARBRES I ARBUSTS:   
Fondària mínima de sòl treballat:   
- Arbres: 90 cm   
- Arbusts: 60 cm   
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):   
- Arbres:  60 cm   
- Arbusts:  40 cm   
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.   
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.   
Dimensions mínimes del clot de plantació:   
- Arbres:   

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra   

- Arbusts:   
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm   

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.   
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.   
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.   
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.   
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.   
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:   
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.   
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.   
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:   
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura
interna del mateix.   
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests
materials.   
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició
estable.   
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:   
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de
procedir a trencar-lo i retirar-lo.   
PLANTES:   
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.   
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm   
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.   
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.   
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Treballs de plantació.   
ARBRES:   
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.   

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P221E-  EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221E-AWE8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

2133 Projecte d'urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

 Pàgina:    64



La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
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les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P22Z  OPERACIONS AUXILIARS PER A MOVIMENT DE TERRES

P22Z0-  RETIRADA DE TERRA DE JARDINERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P22Z0-4RS6.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per a buidar jardineres o petits contenidors, amb mitjans manuals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball i el lloc d'aplec
- Extracció de les terres i abocat al lloc d'aplec
- Neteja del fons i les parets de la jardinera, i de la zona de treball
CONDICIONS GENERALS:
El fons de la jardinera i les parets han de quedar netes de terra i arrels.
Si la terra s'ha de reaprofitar a la mateixa jardinera, el lloc d'aplec ha d'estar el més a
prop possible.
No hi ha d'haver munts de terra que posin en perill l'estabilitat dels sostres.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Si la jardinera està a l'exterior, no s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60
km/h.
S'han de protegir els elements que puguin resultar afectats pels treballs.
Abans de començar els treballs, s'ha de fer un estudi del lloc d'aplec, que ha de ser aprovat
per la DF.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
No s'ha de rebutjar cap material sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Si el lloc d'aplec es pot mullar per la pluja, caldrà tapar amb lones els munts de terra.
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Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum de terres extret de la jardinera, segons les especificacions de la DT, amidat
sobre els perfils interiors de les jardineres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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TERRENY EXISTENT

WXE�FRUUXJDW������PP�LQWHULRU��taulons de fusta (exterior)

terra vegetal/mulch

(648(0$�3527(&&,Ð�$5%5(6

amb tub corrugat i taulons de fusta

fixacions flexibles

Paviment

�GHWDOO�GH�OD�SURWHFFLy

Zona de goteig
�SHUOORQJDPHQW�FDSoDGD�
On no es pot acopiar
PDTXLQjULD�QL�PDWHULDOV

taulons de fusta (exterior)

                                                                                          ESQUEMA
E:

Servei d'Espais Verds i Biodiversitat Urbana
3527(&&,Ð�$5%5(6�$0%�78%�&2558*$7











 

 

 

Tècnics
Darq

Duran Arquitectes S.L.P.
Passeig del Compte d’Égara 2, 2n-5

08221 Terrassa

II. Documentació gràfica (III)

Promotor
Ajuntament de Terrassa

Carrer de Font Vella
08221 Terrassa, Catalunya

Projecte d’urbanització del c/ Font 
Vella entre c/Sant Pau i c/ del 
Passeig de Terrasssa

















Material: Fundicion ductil GGG-40
Peso: 117.769 kg
Acabado: Pintado negro asfáltico
Norma: UNE EN-124
Clase: D-400

H

70

160

Conjunto doble abatible FO
FO-2

vista en planta
1:20

vista alzado
1:20

CORTE A-A
1:20

corte B-B
1:20

DETALLE INSCRIPCIÓN -  C
1:10

DETALLE NORMA Y CLASE -  D
1:5

DETALLE FABRICANTE -  E
1:5 DETALL CERTIFICADO DE PRODUCTO -  F

1:5

DETALLE RELIEVE -  G
1:2

DETALLE H

A

A

B B

867exterior marco

101altura marco

C D

E

F

G

867
exterior marco

3altura relieve

766c.p.

796

766c.p.

796
120altura tapa

720Exterior tapa

1
holgura
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DADES GENERALS 

1. Antecedents 

El Present Estudi de Gestió de Residus de Construcció es redacta en base al “Projecte d’urbanització del c/ Font 
Vella entre c/Sant Pau i c/ del Passeig de Terrasssa", d’acord amb el RD 105/2008 per el que es regula la produc-
ció i gestió dels residus produïts en els enderrocs i en les construccions. En el present Estudi es realitza una esti-
mació aproximada dels residus que es preveuen produir en els treballs directament relacionats amb l’obra, i que 
haurà de servir de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per part del Constructor.  

En el Pla esmentat, es desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest document en fun-
ció dels proveïdors concrets i els seus propis sistemes d’execució de l’obra.  

2. Promotor 

Ajuntament de Terrassa. 

3. Autor del projecte 

4. Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus és Duran Arquitectes, S.L.P. 

5. Emplaçament de l’obra 

Nom Duran Arquitectes S.L.P

Tècnic Responsable Pau Duran i Bros 48882-8

Jordi Comas i Rovira 53059-1

Adreça Passeig Comte d’Ègara 2, 2n-5ª

Municipi Terrassa

C.P. 08221

Telèfon 93 736 25 36

Web www.darq.cat

Direcció electrònica info@darq.cat
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Adreça

Adreça i referència  
cadastral

Camí Can Font Vella entre carrer Sant Pau i carrer Passeig

Municipi Terrassa

C.P. 08226



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1. Mesures de minimització i prevenció de residus 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts en 
una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindi-
ble fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra 
obra d’acord  amb: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a últi-
ma opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL C/ FONT VELLA ENTRE C/ SANT PAU I C/ DEL PASSEIG DE TERRASSA                     EGR   /  3 15

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

A B C

Acció Sí No
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus ? X
S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar ? X
S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables ? X
S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

X

S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per a evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions ? X

S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per a minimitzar els retalls ? X
S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablilitat ? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només 
aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 
una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material 
plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

-   solucions d'impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit
-   solucions de parquet flotant front l'encolat
-   solucions de façanes industrialitzades
-   solucions d'estructures industrialitzades
-   solucions de paviments continus

X

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la 
seva producció ? X

...(Altres bones pràctiques) 

Model de fitxa per a assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte



Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar for-
mada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han 
d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels 
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 
exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 
demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heteroge-
nis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat di-
rectament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigi-
des, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti dis-
posar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipo-
logies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus 
petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferèn-
cia o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un pro-
cés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i sec-
cions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del 
punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa 
obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva 
reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un 
valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

A continuació s'adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d'altres que poden ajudar a una mi-
llor gestió dels residus i què s'han de tenir en compte abans de començar el projecte.	

2. Estimació i tipologia de residus a generar. 

L'estimació i tipologia dels residus previstos està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

• Els residus s'hauran de quantificar per tipologies i fases d'obra. 

• Els residus s'hauran d'estimar en tones i en metres cúbics. 

• Els residus s'hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER, Llista Europea de 
Residus piblicada per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de fabrer, o norma que la substitueixi).  

En el cas que afecta aquest Estudi de Gestió de Residus cal especificar que de les diferents eines i mètodes de 
càlcul dels quals disposem per poder realitzar l'estimació de les quantitats que es preveu generar i determinar la 
seva naturalesa utilitzarem la font més real que existeix en un projecte, els amidaments d'aquest, on s'especificarà 
les runes exactes que es generaran en l'obra. 

En canvi, en el cas de l'obra nova o de treball de reforma, on s'aportaran materials nous, i on la runa generada no 
es pot extreure de cap valor real, s'utilitzaràn els valors de referència definits per la comissió de treball creada arrel 
de la publicació RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Els residus a generar s’especifiquen en l’estat d’amidaments del projecte, així com en la fitxa de característiques 
de gestió de residus annexa a la Memòria del mateix. 

3. Operacions de gestió de residus  

Aquest apartat s'inclou per deixar constància del ventall d'operacions i d'instal·lacions destinades a la gestió de 
residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l'obra i fora 
de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
"internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord a: 

• L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, 
els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.  

En qualsevol cas, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió de 
residus de construcció i demolició i, s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol 
altre tipus de valorització. Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les 
obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i 
dels residus Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta). Cal tenir en compte, però, que aquesta 
gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin 
a la mateixa obra i a l'entorn proper d'aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una de-
terminada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabi-
litat de comptar valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, 
de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix 
en el seu desti final. Un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat 
que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclat-
ge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) 
a mateixa obra on s'ha produït. 

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti dis-
posar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva d'origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats 
(inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment 
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit 
controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
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• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de 
les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, 
etc. 

• La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 
residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a 
abocador.  

• Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.   

• Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats).  

4. Gestió segons tipologia de residu 

No especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes 
de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. Per definir les operacions de gestió de residus no 
especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reu-
tilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 
menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directa-
ment cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot 
ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. Quan no sigui viable la classificació 
selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obli-
gatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des 
d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavora-
ble, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: ender-
rocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula 
la producció i la gestió de residus de producció i demolició. No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i 
materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis con-
tenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

• Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes 
d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. Principalment s’originen en la construcció i 
l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel 
Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de 
verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament 
d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terra-
plens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

• Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-
los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de ma-
terials (palets). Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  S’originen generalment en abassegaments separatius o en 
segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. S’originen principalment en 
les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.  

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus 
d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.   
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S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot bar-
rejar amb la resta de plàstics). S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilitza-
ció de cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. S’originen en obra civil en les activitats d’es-
tesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. Trobarem fibra de vidre 
fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de 
manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i condicio-
nament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les 
obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, 
s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. En qualsevol cas per realitzar una tala 
d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un conte-
nidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment 
al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball 
és habitual la utilització de draps per netejar peces. En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents 
ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, 
etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. Se-
gregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat. 	

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors 
autoritzats. La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perfo-
ració.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en 
dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 	

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat. Queden inclosos en aquest 
apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 	

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. Segregació en un contenidor de fracció or-
gànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d’escombraries. Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia 
seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en fun-
ció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta 
gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un con-
tenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits 
contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses sub-
contractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 	

5. Gestió segons tipologia de residu. 

Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves 
característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambi-
ent. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa 
s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen 
substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i 
un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que 
figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els ha-
gin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui 
aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments 
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar 
permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de 
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residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En 
aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

• El codi d’identificació del residu. 

• El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

• La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió 
òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

• S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o 
altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recolli-
da, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

• Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

• Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament 
no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.	

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els 
diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, 
etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, 
vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terrat-
zo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és 
convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres materials 
inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s’inclo-
uen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per 
a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització 
i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de 
residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. Aquest residu és generat, entre d’al-
tres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. Aquests recipients han de ro-
mandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. Es generen en operacions de manteni-
ment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen 
en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització 
i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració 
de residus no halogenats. 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a 
gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació 
s’han d’evitar les ruptures i vessaments. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària 
d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per 
assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de 
ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pen-
sar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització 
de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per evapo-
ració i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. Es tracta de trans-
formadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsi-
cament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant per-
sonal procedent d’empreses especialitzades. Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’elimina-
ció i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 
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Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. És important evitar la rup-
tura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. La gestió dels fluorescents és aplicable 
també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques 
quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al 
medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

6. Gestió segons tipologia de residu 

Especials 

• Amiant 

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les deixalleries. Es 
tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. Des del 14 de desembre de 
2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desem-
bre de 2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre els 
anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central. Les fibres d'amiant es 
trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de fibres d'amiant és perillosa per a la 
salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest motiu és molt important que aquest tipus de resi-
du es dipositi en bosses retractilades o de plàstic. L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels 
riscos que comporta per a la salut de les persones, requereix una manipulació i un tractament especials. Per mani-
pular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades. Aquestes empreses 
han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el 
Departament de Treball de las diferents direccions Provincials. 

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne l'aprovació a l’autori-
tat laboral competent. Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal 
utilitzar maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials homo-
logats. Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans d'és-
ser abocada a la xarxa de sanejament. 

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa de polipro-
pilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les ordenances muni-
cipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents: 

 	

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i han de ser eva-
cuats per un gestor autoritzat. 

En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba col·locat realitzant 
funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de calefacció, en cobertes, etc. La seva manipulació és es-
pecialment perillosa ja que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de 
demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser de-
gudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

Gestió: Deposició de residus especials. 

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han d'ésser 
evacuats per un gestor autoritzat. 

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment perillosa, 
atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retira-
da o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat 
per l’autoritat laboral competent.  

La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 2002. 

Gestió: Deposició de residus especials. 

7. Gestió segons tipologia de residu 

Especials 

• Radioactius 

Es consideren residus radioactius aquells que emeten radioactivitat. Es consideren especials per les següents ca-
racterístiques: 

La seva gran perillositat. Quantitats  molt petites poden originar dosis de radiació perilloses per a la salut humana. 

La seva duració. Alguns d’aquests isòtops emeten radiacions durant milers i desenes de milers d’anys. 

Els residus radioactius es poden classificar segons:  

• El seu estat físic: sòlids, líquids i gasosos.  

• El tipus de radiació que emeten: alfa, beta i gamma.  

• El seu període de semidesintegració: vida curta o vida llarga.  

• La seva activitat específica: activitat alta, mitjana, i baixa.  
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Des del punt de vista de la seva gestió, l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (ENRESA) proposa la 
següent classificació: 

Residus de baixa i mitjana activitat (RBMA): Són aquells residus que tenen una activitat específica baixa, radionú-
clids emissors beta-gamma amb períodes de semidesintegració inferiors a 30 anys i contingut limitat en emissors 
alfa de vida llarga (períodes de semidesintegració de varis milers d’anys). 

Residus d’alta activitat (RAA): Estan formats, principalment, pel combustible nuclear gastat, si aquest no es repro-
cessa, o pels subproductes que apareixen si es reprocessen. Tenen una elevada activitat específica en emissors 
de vida curta, contenen radionúclids emissors alfa de vida llarga en concentracions apreciables, i poden ser grans 
productors de calor.  

Amb la fita d’unificar els diferents criteris existents en els diversos països membres, la Comissió Europea ha portat 
a terme la següent classificació que va entrar en vigor l’1 de gener de 2002: 

• Residus radioactius de transició: residus, principalment d’origen mèdic, que es desintegren durant el perí-
ode d’emmagatzematge temporal, poden gestionar-se com a residus no radioactius, sempre que es res-
pectin uns valors de desclassificació.  

• Residus de baixa i mitjana activitat: la seva concentració en radionucleids és tal que la generació d’energia 
tèrmica durant la seva evacuació és suficientment baixa.  

• Residus de vida curta: residus radioactius que contenen núclids,  la mitjana de vida dels quals és inferior o 
igual a la del Cs- 137 i el Sr- 90 (trenta anys, aproximadament), amb una concentració limitada de radionú-
clids alfa de vida llarga (4.000 Bq/g en lots individuals de residus i a una mitjana general de 400 Bq/g en el 
volum total de residus). 

• Residus de vida llarga: radionúclids i emissors alfa de vida llarga, la seva concentració és superior als lí-
mits aplicables als residus de vida curta. 

• Residus d’alta activitat: residus amb una concentració tal de radionúclids que s’ha de tenir en compte la 
generació d’energia tèrmica durant el seu emmagatzematge i evacuació. Aquests tipus de residus s’obte-
nen principalment del tractament/condicionament del combustible gastat. 

• Contenidor de residus especials 

Residus procedents d’incendis a l’obra. LER (Segons els materials que s’han cremat). 

Després de l’incendi, els responsables de l’obra s’han de posar en contacte amb l’Empresa Nacional de residus 
radioactius (ENRESA) per definir-ne la gestió més adient. En qualsevol cas, s’han d’establir mesures perquè els 
líquids resultants de l’incendi no penetrin en cap medi aquàtic. 

La tipologia dels residus d’un incendi està íntimament lligada als materials cremats, però, en general, són especi-
alment preocupants les aigües d’extinció en incendis que han afectat productes químics. 

  

Número d’instal·lacions radiactives per comunitat autònoma en Espanya (Segons wwww.enresa.es ) 

Gestió de parallamps radioactius.  

Quan en tasques de deconstrucció es localitzi un parallamps que pugui ser radioactiu, s’ha de fotografiar i enviar la 
fotografia per correu a ENRESA, C/ Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, o per correu electrònic a bbac@enresa.es, 
perquè els tècnics d’aquesta empresa l’identifiquin. Segons el resultat d’aquesta identificació, si el parallamps és 
radioactiu, ENRESA el retira gratuïtament; si és no radioactiu, es gestiona com a ferralla. 

Els parallamps radioactius estan proveïts de fonts radioactives perquè es creia que se n’incrementava l’eficàcia. 
Posteriorment es va demostrar que això no era cert. L’any 1986 es va prohibir la instal·lació d’aquest tipus de para-
llamps i es va donar el termini d’un any per legalitzar-los com a instal·lació radioactiva o solicitar-ne la retirada. 

D’aquesta manera, es volia evitar que aquestes fonts, la radioactivitat de les quals es perllonga durant més temps 
que la vida dels edificis on estan instal·lades, acabessin en abocadors on poden ser perilloses per a la salut públi-
ca. 

Gestió de detectors de fum amb font radioactiva en desús.  

En general, per a la gestió d’aquests materials, cal contactar amb el subministrador d’aquests equips, i si no és 
possible cal entregar-los a ENRESA. Els models més recents, que compleixen els requisits de l’administració i per 
tant es consideren “homologats”, es poden gestionar com a residus convencionals quan així ho permetin les cor-
responents autoritzacions atorgades als distribuïdors o quan ho decideixin les autoritats corresponents. En cas de 
dubte, es pot recórrer: al subministrador, segons l’autorització que tingui, al Consell de Seguretat Nuclear (91 346 
01 00), al Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) (93 322 66 33) i a ENRESA (91 566 81 00). 
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La radioactivitat continguda en aquests detectors és normalment molt baixa. Aquest fet i les característiques del 
seu disseny fan que el risc sigui pràcticament nul per als seus usuaris, tret que s’acumulin en grans quantitats i es 
manipulin indegudament. 

8. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el projecte exe-
cutiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de cara a poder reutilitzar 
els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i 
a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. Caldrà deixar constància, en el pla de gestió 
de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris 
per part de la direcció facultativa i del promotor. És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en 
compte que habitualment els residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals 
s’utilitzaran. Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaça-
ment de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà necessa-
ri, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final que tots els operaris 
coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats 
que es van utilitzant, indicant també quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap 
d’obra amb la intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte 
que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 
Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de 
valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es 
destinin.	

9. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació se-
lectiva prevista. 

Inerts 

	 	

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No especials barrejats 

	 	

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

	 Fusta			 	 		 Ferralla				 	 	 Paper	i	cartró				

	 Plàstic		 	 	 Cables	elèctrics			 	 Poda			

	 Orgànica			 	 	 Terres	

Especials 

	 Especials		 	 	 Amiant		 	 	 	Tòners	

	 Aerosols	

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora d’em-
magatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus especials.		

10. Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una so-
lució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, 
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la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de 
directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que 
són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en 
la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna 
operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècni-
cament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per 
aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient. En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de 
l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en pobla-
cions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 
que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta in-
formació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació 
referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. Serà necessari informar-se en cada comunitat Autò-
noma de les instal·lacions existents. Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva 
tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). Cada comunitat autònoma dis-
posa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

• A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

• B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat 
Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents 
següents: 

• Fitxes d’acceptació. 

• Fulls de seguiment. 

• Fulls de seguiment itinerant. 

• Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l’autoritat 
corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció 
i demolició.  Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la 
normativa d’aplicació. Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de resi-
dus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a 
l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

S’estableixen les següents prescripcions especifiques en lo relatiu a la gestió de residus:   

• Es prohibeix la deposició a la deixalleria de residus procedents de construcció i demolició, que no hagin 
estat sotmesos ha alguna operació de tractament previ.  

• A part de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra 
estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa, un pla que reflecteixi com es portarà a cap les 
obligacions que li afectin en relació amb els residus de construcció i demolició que es produiran a l’obra. 
Aquest pla, una vegada hagi estat aprovat per la direcció facultativa, i hagi estat acceptat per la propietat, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  

• El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sen-
se perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a entregar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o altres 
formes de valorització.  

• L’entrega dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el que figuri, al menys, la identificació del posseïdor i del productor, la obra de proce-
dència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cú-
bics, o en ambdues unitats quan sigui possible, e tipus de residus entregats, codificats amb referència a la 
llista europea de residus publicada per la “Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero del 2002” o la norma 
que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí.  

• El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobi en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

• Quan el gestor, al que el posseïdor entregui els residus de construcció i demolició, efectuï únicament ope-
racions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document d’entrega haurà de figu-
rar també el gestor de valorització o d’eliminació posterior, al que es destinaran els residus. En tot cas, la 
responsabilitat administrativa en relació amb la cessió de residus de construcció i demolició per part dels 
posseïdors als gestors, es regirà pel que hi ha establert a l’article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril. 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus triades en l'apartat 8 d'aquest Estudi de Gestió de Residus, on s'ha especi-
ficat el tipus de separació selectiva a tenir en compte durant la fase d'execució, es dedueix el nombre de conteni-
dors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai per l'aplec de residus a l'obra. Així mateix, el 
nombre i característiques d’aquestes instal·lacions es detalla a la fitxa de residus annexada a l’apartat MA 2.21 de 
la Memòria del Projecte Bàsic. 

Si s'escau, aquests plànols hauran d'indicar la localització dels punts de l'obra susceptibles d'admetre material reu-
tilitzat o reciclat, tot i que tal i com s’apunta, no es preveu de reciclar materials, sinó més aviat traslladar alguns 
elements constructius per tal de no fer-ne de nous (tipus portes, etc) en alguns casos comptats. En cas que si que 
hi siguin, aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre 
de residus Especials, tot i que aquesta opció no és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que difi-
culta el reciclatge. En cas d'optar per aquesta via de gestió, s'aconsella justificar la decisió.  

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de Residus. 
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PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i 
desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa 
d'aplicació i a l'Estudi. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'és-
ser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.  

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a 
l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.	
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MARC LEGISLATIU 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de cons-
trucció i enderroc. 

- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficièn-
cia en els edificis. 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. (<BOE> 86, d'11-4-2006) 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de la construcció. 

- Decret 201/1994, de 26 juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 

- Reial Decret 833/1988, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 
Residus Tòxics i Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

- Plan Nacional de residus de la construcció y demolició (PNRCD) 2001-2006. 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos. 

A la web de l'agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus. 

Duran Arquitectes S.L.P. 

Terrassa, desembre de 2021
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REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 

parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 337 1,0 336,7

337 m3
336,7 t 404,08 m3

NO NO SI

   Superfície construïda 1.215,00 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 104,350 0,090 108,828

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 44,510 0,041 49,455

formigó 170101 0,036 44,304 0,026 31,646

petris barrejats 170107 0,008 9,550 0,012 14,337

guixos 170802 0,004 4,771 0,010 11,810

altres 0,001 1,215 0,001 1,580

   embalatges 0,004 5,184 0,029 34,662

fustes 170201 0,001 1,467 0,005 5,468

plàstics 170203 0,002 1,920 0,010 12,580

paper i cartró 170904 0,001 1,008 0,012 14,428

metalls 170407 0,001 0,790 0,002 2,186

0,090 109,53 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 15,80 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

5,85

0,79

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

1,82

11,81

143,49

26,85

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

4,90

0,79

tancaments   

Total residu edificació 

50,88

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
carrer Font Vella

Terrassa

Projecte d'urbanització del c/ Font Vella entre c/ Sant Pau i c/ del Passeig, de Terrassa

Vallès occidental

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 

d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 

acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 

abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

404,08

m
3

0,00

4,70

8,72

0,613,48

2,42

4,24 10,07

2,68

0,61

67,1260,57

0,67
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00

graves i sorra solta 0,00

argiles 0,00

terra vegetal 0,00

pedraplé 0,00

altres 404,08

terres contaminades 0,00

Total 404,08

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 44,30

Maons, teules i ceràmics 40 44,51

Metalls 2 0,79

Fusta 1 1,47

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 1,92

Paper i cartró 0,5 1,01

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m
3
)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 404,08

404,08

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m
3
)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

si

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

si

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

si

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 

les quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat

contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



-
-si
si

tipus de residu
Residus d'obra i excavació

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 404,08
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 42,72
Maons, teules i ceràmics 66,76
Petris barrejats 19,35

Metalls 2,95
Fusta 7,38
Vidres inapreciable
Plàstics 16,98
Paper i cartró 19,48
Guixos i altres no especials 18,08

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

597,79
446,26

Carretera Montcada, 880

consultar pressupost

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

3.640,32

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

08227 - Terrassa

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-1844.20Hercal Diggers SL

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

290,32

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

44,26

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

333,82

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

267,06

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

640,83

-77,91

0,00

100

-

-

-

200

2.567,81

88,57 100

-203,80
--

67,93100

110,7229,52

233,74

El pes dels residus és de :

-

Transport                                                                

9.736,78 2.020,38
--

801,18

100

-

Compactadores

4.082,75 1.286,13

-

19.000,76

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 )  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

11.064,06

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

213,61-

-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 336,73 tones tones
Total construcció 109,53 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 606,11 tones 11 euros

Residus de construcció ** 98,58 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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7.751,59

705PES TOTAL DELS RESIDUS

606,11
98,58

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

6.667,21

Total dipòsit ***

10,00

1.084,38euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€



 

 

 

Tècnics
Darq

Duran Arquitectes S.L.P.
Passeig del Compte d’Égara 2, 2n-5

08221 Terrassa

XI. Pla de Control de Qualitat

Promotor
Ajuntament de Terrassa

Carrer de Font Vella
08221 Terrassa, Catalunya

Projecte d’urbanització del c/ Font 
Vella entre c/Sant Pau i c/ del 
Passeig de Terrasssa



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 31/12/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de qualitat de les instal·lacions segons
especificacions de la DF i el plec de condicions del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PCQ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

EUR

2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 31/12/21 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 1,000 1,000 C#
2 subbase 1,000 1,000 C#
3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanada 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

EUR



2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 31/12/21 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base formigó 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base formigó 5,000 5,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR

2133 Projecte d´urbanització del C/Font Vella entre C/Sant Pau i C/ del Passeig de Terrassa

PRESSUPOST Data: 31/12/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2133 URBANITZACIÓ C/FONT VELLA

Capítol 09 CONTROL DE QUALITAT

1 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de
qualitat de les instal·lacions segons especificacions de la DF i el plec
de condicions del projecte. (P - 0)

300,00 1,000 300,00

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 108)

34,99 3,000 104,97

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 109)

39,88 3,000 119,64

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 115)

47,63 3,000 142,89

5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 116)

43,03 3,000 129,09

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 111)

71,22 3,000 213,66

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 112)

133,49 3,000 400,47

8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 117)

15,07 3,000 45,21

9 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 118)

174,04 2,000 348,08

10 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 110)

27,59 1,000 27,59

11 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 113)

101,88 1,000 101,88

12 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 107)

40,16 1,000 40,16

13 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 106)

49,03 1,000 49,03

14 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 114)

37,75 1,000 37,75

15 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
119)

109,55 2,000 219,10

16 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5 (P - 120)

35,06 5,000 175,30

TOTAL Capítol 01.09 2.454,82

EUR
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XII. Estudi de seguretat i salut

Promotor
Ajuntament de Terrassa

Carrer de Font Vella
08221 Terrassa, Catalunya

Projecte d’urbanització del c/ Font 
Vella entre c/Sant Pau i c/ del 
Passeig de Terrasssa
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� ��
����� 3UHVVXSRVW�G
H[HFXFLy�PDWHULDO�GHO�SURMHFWH

(O�3UHVVXSRVW� G¶([HFXFLy�0DWHULDO� �3(0�� HVWLPDW� GH� UHIHUqQFLD� SHU� DTXHVW� SURMHFWH�� LQFORVD� OD
6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� 'HVSHVHV� *HQHUDOV� L� %HQHILFL� ,QGXVWULDO�� pV� GH� ����������� ¼�� �&(17
98,7$17$�75(6�0,/�128�&(176�6(7�(8526�$0%�&,1&�&Ê17,06��
� ��

����� 7HUPLQL�G
H[HFXFLy

(O�WHUPLQL�HVWLPDW�GH�GXUDFLy�GHOV�WUHEDOOV�G¶H[HFXFLy�GH�O¶REUD�pV�GH�����PHVRV�
� ��

����� 0j�G
REUD�SUHYLVWD

/¶HVWLPDFLy�GH�Pj�G¶REUD�HQ�SXQWD�G¶H[HFXFLy�pV�GH����SHUVRQHV�
� ��

������ 2ILFLV�TXH�LQWHUYHQHQ�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�O
REUD

(QGHUURFDGRUV�
2SHUDGRUV�GH�PDTXLQjULD�GH�PRYLPHQW�GH�WHUUHV�
2SHUDGRUV�GH�PDTXLQjULD�G¶HOHYDFLy�
&RQVROLGDGRUV�GH�WHUUHQ\V�
&ROāORFDGRUV�GH�SDQRW�� � �
&ROāORFDGRUV�GH�YRUDGHV�
&ROāORFDGRUV�G¶DVIDOW�
-DUGLQHUV
(QFRIUDGRUV�
)HUUDOOLVWHV�
3DOHWHV�
0XQWDGRUV�GH�SUHIDEULFDWV�GH�IRUPLJy�
0XQWDGRUV�GH�VLVWHPHV�GH�SURWHFFLy�FROāOHFWLYD�� ��
6ROGDGRUV�
7XEHUV�
0DQ\DQV�
3DYLPHQWHUV�
3LQWRUV�
,PSHUPHDELOLW]DGRUV�
,QVWDOāODGRUV�GH�[DU[D�GH�VDQHMDPHQW�
,QVWDOāODGRUV�GH�VHQ\DOLW]DFLy�
,QVWDOāODGRUV�GH�PRELOLDUL�XUEj�
,QVWDOāODGRUV�G¶HTXLSDPHQWV�HVSHFLDOV�

� ��

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD������

������ 0DTXLQjULD�SUHYLVWD�SHU�D�H[HFXWDU�O
REUD

0¬48,1(6�3(5�$�352'8&&,Ï�,�75$16)250$&,Ï�'¶(1(5*,$�(/Ê&75,&$�
+,'5¬8/,&$�,�31(80¬7,&$� ��

&RPSUHVVRUV�

0¬48,1(6�3(5�$�029,0(17�'(�7(55(6�$�&(/�2%(57

([FDYDGRUHV�
&DUUHJDGRUHV�
5HWURFDUUHJDGRUHV�

0¬48,1(6�3(5�$�&203$&7$&,Ï

&RPSDFWDGRU�YLEUDWRUL�GH�WDPERU�OOLV�
&RPSDFWDGRU�WDQGHP�YLEUDWRUL�

0¬48,1(6�3(5�$�75$163257�3(5�&$55(7(5$

7UDQVSRUW�SHU�FDUUHWHUD��&DPLRQV�

0¬48,1(6�3(5�$�)$%5,&$&,Ï��75$163257�,�326$'$�(1�2%5$�'(�0257(56�,
)250,*216

)RUPLJRQHUHV
%RPEHV�GH�IRUPLJy�
&LQWHV�SHU�D�FROāORFDFLy�GH�IRUPLJy�
9LEUDGRUV�

0¬48,1(6�3(5�$�&216758&&,Ï�'(�&$55(7(5(6�,�&$1$/6

0jTXLQD�HVWDELOLW]DGRUD�LQWHJUDO
(VWHQHGRUHV�GH�JUDYHV
&DPLy�FLVWHUQD�GH�UHF�DVIjOWLF
(TXLSV�SHU�D�EHXUDGHV�DVIjOWLTXHV
3ODQWD�DVIjOWLFD�FRQWtQXD�HQ�IUHG
3ODQWD�DVIjOWLFD�GLVFRQWtQXD�HQ�FDOHQW
(VWHQHGRUHV�DVIjOWLTXHV�VREUH�URGHV
(VWHQHGRUHV�DVIjOWLTXHV�VREUH�FDGHQHV
)UHVDGRUD�GH�SDYLPHQWV�
5HFWLILFDGRUD�GH�SDYLPHQWV�
(VWHQHGRUD�GH�IRUPLJy�KLGUjXOLF��DOOLVDGRUD�GH�URGHWV�
(VWHQHGRUHV�GH�IRUPLJy�SHU�D�YRUDGHV��PLWMDQHV�L�FXQHWHV

� ��
��� ,167$/ā/$&,216�3529,6,21$/6

� ��
����� ,QVWDOāODFLy�HOqFWULFD�SURYLVLRQDO�G
REUD

eV� IDUDQ� HOV� WUjPLWV� DGLHQWV�� SHU� WDO� TXH� OD� FRPSDQ\LD� VXEPLQLVWUDGRUD� G¶HOHFWULFLWDW� R� XQD
DFUHGLWDGD�IDFL�OD�FRQQH[Ly�GHV�GH�OD�OtQLD�VXEPLQLVWUDGRUD�ILQV�HOV�TXDGUHV�RQ�V¶KD�G¶LQVWDOāODU
OD�FDL[D�JHQHUDO�GH�SURWHFFLy�L�HOV�FRPSWDGRUV��GHV�GHOV�TXDOV�HOV�&RQWUDFWLVWHV�SURFHGLUDQ�D
PXQWDU�OD�UHVWD�GH�OD�LQVWDOāODFLy�HOqFWULFD�GH�VXEPLQLVWUDPHQW�SURYLVLRQDO�D�O¶REUD��FRQIRUPH
DO�5HJODPHQW�(OHFWURWqFQLF�GH�%DL[D�7HQVLy��VHJRQV�HO�SURMHFWH�G¶XQ�LQVWDOāODGRU�DXWRULW]DW�

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

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD������



VHPSUH�DPE�O¶DSDQWDOODPHQW�VXILFLHQW�SHU�D�UHVLVWLU�DO�SDV�GH�YHKLFOHV�L�WUjQVLW�QRUPDO�G¶XQD
REUD�

/D�LQVWDOāODFLy�HOqFWULFD�WLQGUj�XQD�[DU[D�GH�SURWHFFLy�GH�WHUUD�PLWMDQoDQW�FDEOH�GH�FRXUH�QX
TXH� HVWDUj� FRQQHFWDW� D� XQD� MDYHOLQD�� SODTXHV� GH� FRQQH[Ly� DO� WHUUD�� VHJRQV� FjOFXO� GHO
SURMHFWLVWD�L�FRPSURYDFLy�GH�O¶LQVWDOāODGRU�
/HV�PHVXUHV�JHQHUDOV�GH�VHJXUHWDW�HQ�OD�LQVWDOāODFLy�HOqFWULFD�VyQ�OHV�VHJ�HQWV�

x &RQQH[Ly�GH�VHUYHL

� (V�UHDOLW]DUj�G¶DFRUG�DPE�OD�FRPSDQ\LD�GH�VXEPLQLVWUDPHQW�
� /D�VHYD�VHFFLy�YLQGUj�GHWHUPLQDGD�SHU�OD�SRWqQFLD�LQVWDOāODGD�
� ([LVWLUj�XQ�PzGXO�GH�SURWHFFLy��IXVLEOHV�L�OLPLWDGRUV�GH�SRWqQFLD��
� (VWDUj�VLWXDGD�VHPSUH�IRUD�GH�O¶DEDVW�GH�OD�PDTXLQjULD�G¶HOHYDFLy�L�OHV�]RQHV�VHQVH

SDV�GH�YHKLFOHV�

x 4XDGUH�*HQHUDO

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

� 'LVSRVDUj�GH�SURWHFFLy�YHUV�DOV�FRQWDFWHV�GLUHFWHV�SHU� WDO�TXH�QR�KL�H[LVWHL[LQ�SDUWV
HQ�WHQVLy�DO�GHVFREHUW��HPERUQDOV��FDUJROV�GH�FRQQH[Ly��WHUPLQDOV�DXWRPjWLFV��HWF���

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

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

� (VWDUj�SURWHJLGD�GH�OD�LQWHPSqULH�
� eV�UHFRPDQDEOH�O
~V�GH�FODX�HVSHFLDO�SHU�D�OD�VHYD�REHUWXUD�
� 6H�VHQ\DOLW]DUj�DPE�VHQ\DO�QRUPDOLW]DGD�G¶DGYHUWqQFLD�GH�ULVF�HOqFWULF��5�'����������

x &RQGXFWRUV

� 'LVSRVDUDQ�G¶XQ�DwOODPHQW�GH������Y�GH�WHQVLy�QRPLQDO��TXH�HV�SRW�UHFRQqL[HU�SHU�OD
VHYD�LPSUHVVLy�VREUH�HO�PDWHL[�DwOODPHQW�

� (OV�FRQGXFWRUV�DQLUDQ�VRWHUUDWV��R�JUDSDWV�DOV�SDUDPHQWV�YHUWLFDOV�R�VRVWUHV�DOOXQ\DWV
GH�OHV�]RQHV�GH�SDV�GH�YHKLFOHV�L���R�SHUVRQHV�

� /HV� HPSLXODGXUHV� KDXUDQ� GH� VHU� UHDOLW]DGHV� PLWMDQoDQW� ÄMRFV³� G¶HQGROOV�� PDL� DPE
UHJOHWHV�GH�FRQQH[Ly��UHWRUFLPHQWV�L�HPEHWDWV�

x 4XDGUHV�VHFXQGDULV

� 6HJXLUDQ�OHV�PDWHL[HV�HVSHFLILFDFLRQV�HVWDEOHUWHV�SHO�TXDGUH�JHQHUDO�L�KDXUDQ�GH�VHU
GH�GREOH�DwOODPHQW�

� &DS�SXQW�GH�FRQVXP�SRW�HVWDU�D�PpV�GH����P�G¶XQ�G¶DTXHVWV�TXDGUHV�
� (QFDUD� TXH� OD� VHYD� FRPSRVLFLy� YDULDUj� VHJRQV� OHV� QHFHVVLWDWV�� O¶DSDUHOODWJH� PpV

FRQYHQFLRQDO�GHOV�HTXLSV�VHFXQGDULV�SHU�SODQWD�pV�HO�VHJ�HQW�
ā��� 0DJQHWRWqUPLF�JHQHUDO�GH��3�� � �� ���$�
ā��� 'LIHUHQFLDO�GH����$� � � �� ���P$�
ā���� 0DJQHWRWqUPLF��3� � � �� ���P$�
ā��� 0DJQHWRWqUPLFV��3� � � �� ���$�
ā��� &RQQH[Ly�GH�FRUUHQW��3���7� � �� ���$�
ā��� &RQQH[Ly�GH�FRUUHQW��3���7� � �� ���$�
ā��� &RQQH[Ly�GH�FRUUHQW��3�� � �� ���$�
ā��� 7UDQVIRUPDGRU�GH�VHJXUHWDW�� � �� �����Y������Y���
ā��� &RQQH[Ly�GH�FRUUHQW��3�� � �� ���$�

x &RQQH[LRQV�GH�FRUUHQW

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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� $QLUDQ�SURYHwGHV�G¶HPERUQDOV�GH�FRQQH[Ly�DO� WHUUD��H[FHSFLy�IHWD�SHU�D� OD�FRQQH[Ly
G¶HTXLSV�GH�GREOH�DwOODPHQW�

� 6¶HPSDUDUDQ�PLWMDQoDQW�XQ�PDJQHWRWqUPLF�TXH�IDFLOLWL�OD�VHYD�GHVFRQQH[Ly�
� (V�IDUDQ�VHUYLU�HOV�VHJ�HQWV�FRORUV�

ā�&RQQH[Ly�GH����Y� � � � �� 9LROHWD�
ā�&RQQH[Ly�GH�����Y� � � � �� %ODX�
ā�&RQQH[Ly�GH�����Y� � � � �� 9HUPHOO

� 1R�V¶HPSUDUDQ�FRQQH[LRQV�WLSXV�ÄOODGUH³�

x 0DTXLQjULD�HOqFWULFD

� 'LVSRVDUj�GH�FRQQH[Ly�D�WHUUD�
� (OV�DSDUHOOV�G¶HOHYDFLy�DQLUDQ�SURYHwWV�G¶LQWHUUXSWRU�GH�WDOO�RPQLSRODU�
� (V� FRQQHFWDUDQ� D� WHUUD� HO� JXLDPHQW� GHOV� HOHYDGRUV� L� HOV� FDUULOV� GH� JUXD� R� G¶DOWUHV

DSDUHOOV�G¶HOHYDFLy�IL[RV�
� /¶HVWDEOLPHQW� GH� FRQQH[Ly� D� OHV� EDVHV� GH� FRUUHQW�� HV� IDUj� VHPSUH� DPE� FODYLOOD

QRUPDOLW]DGD�

x (QOOXPHQDW�SURYLVLRQDO

� (O�FLUFXLW�GLVSRVDUj�GH��SURWHFFLy�GLIHUHQFLDO�G¶DOWD�VHQVLELOLWDW��GH����P$�
� (OV�SRUWDOjPSDGHV�KDXUj�GH�VHU�GH�WLSXV�DwOODQW�
� (V� FRQQHFWDUj� OD� IDVH� DO� SXQW� FHQWUDO� GHO� SRUWDOjPSDGHV� L� HO� QHXWUH� DO� ODWHUDO�PpV

SUz[LP�D�OD�YLUROOD�
� (OV�SXQWV�GH�OOXP�D�OHV�]RQHV�GH�SDV�V¶LQVWDOāODUDQ�DOV�VRVWUHV�SHU�WDO�GH�JDUDQWLU�QH�OD

LQDFFHVVLELOLWDW�D�OHV�SHUVRQHV�

x (QOOXPHQDW�SRUWjWLO

� /D� WHQVLy�GH�VXEPLQLVWUDPHQW�QR�XOWUDSDVVDUj�HOV����Y�R�DOWHUQDWLYDPHQW�GLVSRVDUj
GH� GREOH� DwOODPHQW�� &ODVVH� ,,� GH� SURWHFFLy� LQWUtQVHFD� HQ� SUHYLVLy� GH� FRQWDFWHV
LQGLUHFWHV�

� 'LVSRVDUj� GH� PjQHF� DwOODQW�� FDUFDVVD� GH� SURWHFFLy� GH� OD� ERPEHWD� DPE� FDSDFLWDW
DQWLFRSV�L�VXSRUW�GH�VXVWHQWDFLy�

� ��
����� ,QVWDOāODFLy�G
DLJXD�SURYLVLRQDO�G
REUD

3HU�SDUW�GHO�&RQWUDFWLVWD�3ULQFLSDO��HV�UHDOLW]DUDQ�OHV�JHVWLRQV�DGLHQWV�GDYDQW�GH�OD�FRPSDQ\LD
VXEPLQLVWUDGRUD�G¶DLJXD��SHUTXq�LQVWDOāOLQ�XQD�GHULYDFLy�GHV�GH�OD�FDQRQDGD�JHQHUDO�DO�SXQW
RQ�V¶KD�GH�FROāORFDU�HO�FRUUHVSRQHQW�FRPSWDGRU�L�SXJXLQ�FRQWLQXDU�OD�UHVWD�GH�OD�FDQDOLW]DFLy
SURYLVLRQDO�SHU�O
LQWHULRU�GH�O¶REUD�

/D� GLVWULEXFLy� LQWHULRU� G¶REUD� SRGUj� UHDOLW]DU�VH� DPE� FDQRQDGD� GH� 39&� IOH[LEOH� DPE� HOV
URQVDOV�GH�GLVWULEXFLy�L�DPE�FDQ\D�JDOYDQLW]DGD�R�FRXUH��GLPHQVLRQDW�VHJRQV�HO�&RGL�7qFQLF
GH� O
(GLILFDFLy� UHODWLYHV� D� IRQWDQHULD� HQ�HOV� SXQWV� GH� FRQVXP�� WRW� DOOz� JDUDQWLW� HQ� XQD� WRWDO
HVWDQTXLWDW�L�DwOODPHQW�GLDOqFWULF�HQ�OHV�]RQHV�QHFHVVjULHV�

� ��
����� ,QVWDOāODFLy�GH�VDQHMDPHQW

'HV� GHO� FRPHQoDPHQW� GH� O¶REUD�� HV� FRQQHFWDUDQ� D� OD� [DU[D� GH� FODYHJXHUDP� S~EOLF�� OHV
LQVWDOāODFLRQV�SURYLVLRQDOV�G¶REUD�TXH�SURGXHL[LQ�DERFDPHQWV�G¶DLJ�HV�EUXWHV�

6L� HV� SURGXtV� DOJXQ� UHWDUG� HQ� O¶REWHQFLy� GHO� SHUPtV� PXQLFLSDO� GH� FRQQH[Ly�� V¶KDXUj� GH
UHDOLW]DU��D�FjUUHF�GHO�FRQWUDFWLVWD��XQD�IRVVD�VqSWLFD�R�SRX�QHJUH�WUDFWDW�DPE�EDFWHULFLGHV�

� ��
����� $OWUHV�LQVWDOāODFLRQV��3UHYHQFLy�L�SURWHFFLy�FRQWUD�LQFHQGLV

3HU� DOV� WUHEDOOV� TXH� FRPSRUWLQ� OD� LQWURGXFFLy� GH� IODPD� R� G¶HTXLS� SURGXFWRU� G¶HVSXUQHV� D
]RQHV�DPE�ULVF�G¶LQFHQGL�R�G¶H[SORVLy��FDOGUj�WHQLU�XQ�SHUPtV�GH�IRUPD�H[SOtFLWD��IHW�SHU�XQD

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD������



SHUVRQD�UHVSRQVDEOH��RQ�DO�FRVWDW�GH�OHV�GDWHV�LQLFLDO�L�ILQDO��OD�QDWXUDOHVD�L�OD�ORFDOLW]DFLy�GHO
WUHEDOO�� L� O¶HTXLS� D� XVDU�� V¶LQGLFDUDQ� OHV� SUHFDXFLRQV� D� DGRSWDU� UHVSHFWH� DOV� FRPEXVWLEOHV
SUHVHQWV� �VzOLGV�� OtTXLGV�� JDVRV�� YDSRUV�� SROV��� QHWHMD� SUqYLD� GH� OD� ]RQD� L� HOV� PLWMDQV
DGGLFLRQDOV�G¶H[WLQFLy��YLJLOjQFLD�L�YHQWLODFLy�DGHTXDWV�

/HV�SUHFDXFLRQV�JHQHUDOV�SHU�OD�SUHYHQFLy�L�OD�SURWHFFLy�FRQWUD�LQFHQGLV�VHUDQ�OHV�VHJ�HQWV
� /D� LQVWDOāODFLy� HOqFWULFD� KDXUj� G¶HVWDU� G¶DFRUG� DPE� DOOz� HVWDEOHUW� D� OD� ,QVWUXFFLy

0�,�%�7������GHO�YLJHQW�5HJODPHQW�(OHFWURWqFQLF�GH�%DL[D�7HQVLy�SHU� D� ORFDOV�DPE
ULVF�G¶LQFHQGLV�R�H[SORVLRQV�

� (V� OLPLWDUj� OD� SUHVqQFLD� GH� SURGXFWHV� LQIODPDEOHV� HQ� HOV� OORFV� GH� WUHEDOO� D� OHV
TXDQWLWDWV�HVWULFWDPHQW�QHFHVVjULHV�SHUTXq�HO�SURFpV�SURGXFWLX�QR�V¶DWXUL��/D�UHVWD�HV
JXDUGDUj�HQ�ORFDOV�GLIHUHQWV�DO�GH�WUHEDOO��L�HQ�HO�FDV�TXH�DL[z�QR�IRV�SRVVLEOH�HV�IDUj
HQ�UHFLQWHV�DwOODWV�L�FRQGLFLRQDWV��(Q�WRW�FDV��HOV�ORFDOV�L�HOV�UHFLQWHV�DwOODWV�FRPSOLUDQ
DOOz� HVSHFLILFDW� D� OD� 1RUPD� 7qFQLFD� Ä0,(�$34����� $OPDFHQDPLHQWR� GH� OtTXLGRV
LQIODPDEOHV� \� FRPEXVWLEOHV³� GHO� 5HJODPHQW� VREUH� (PPDJDW]HPDWJH� GH� 3URGXFWHV
4XtPLFV�

� 6¶LQVWDOāODUDQ� UHFLSLHQWV� FRQWHQLGRUV� KHUPqWLFV� L� LQFRPEXVWLEOHV�HQ�TXq� V¶KDXUDQ�GH
GLSRVLWDU�HOV�UHVLGXV�LQIODPDEOHV��UHWDOOV��HWF�

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

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

� (OV�FDPLQV�G¶HYDFXDFLy�HVWDUDQ�OOLXUHV�G¶REVWDFOHV��([LVWLUj�XQD�VHQ\DOLW]DFLy�LQGLFDQW
HOV�OORFV�GH�SURKLELFLy�GH�IXPDU��VLWXDFLy�G¶H[WLQWRUV��FDPLQV�G¶HYDFXDFLy��HWF�

� +DQ�GH�VHSDUDU�VH�FODUDPHQW�HOV�PDWHULDOV�FRPEXVWLEOHV�HOV�XQV�GHOV�DOWUHV��L�WRWV�HOOV
KDQ�G¶HYLWDU�TXDOVHYRO�WLSXV�GH�FRQWDFWH�DPE�HTXLSV�L�FDQDOLW]DFLRQV�HOqFWULTXHV�

� /D�PDTXLQjULD�� WDQW� IL[D�FRP�PzELO��DFFLRQDGD�SHU�HQHUJLD�HOqFWULFD��KD�GH�WHQLU� OHV
FRQQH[LRQV�GH� FRUUHQW� EHQ� UHDOLW]DGHV�� L� HQ� HOV� HPSODoDPHQWV� IL[RV�� VH� O¶KDXUj� GH
SURYHLU� G¶DwOODPHQW� DO� WHUUD�� 7RWV� HOV� GHYHVVDOOV�� HQVHJHOODWV� L� GHL[DOOHV� TXH� HV
SURGXHL[LQ�SHO�WUHEDOO�KDQ�GH�VHU�UHWLUDWV�DPE�UHJXODULWDW��GHL[DQW�QHWV�GLjULDPHQW�HOV
YROWDQWV�GH�OHV�PjTXLQHV�

� /HV� RSHUDFLRQV� GH� WUDQVYDVDPHQW� GH� FRPEXVWLEOH� KDQ� G¶HIHFWXDU�VH� DPE� ERQD
YHQWLODFLy��IRUD�GH�OD�LQIOXHQFLD�G¶HVSXUQHV�L�IRQWV�G¶LJQLFLy��+DQ�GH�SUHYHXUH¶V�WDPEp
OHV�FRQVHT�qQFLHV�GH�SRVVLEOHV�YHVVDPHQWV�GXUDQW�O¶RSHUDFLy��SHO�TXH�FDOGUj�WHQLU�D
Pj��WHUUD�R�VRUUD�

� /D�SURKLELFLy�GH�IXPDU�R�HQFHQGUH�TXDOVHYRO�WLSXV�GH�IODPD�KD�GH�IRUPDU�SDUW�GH�OD
FRQGXFWD�D�VHJXLU�HQ�DTXHVWV�WUHEDOOV�

� 4XDQ�HV� WUDQVYDVLQ� OtTXLGV�FRPEXVWLEOHV�R�V¶RPSOLQ�GLSzVLWV�KDXUDQ�GH�SDUDU�VH�HOV
PRWRUV�DFFLRQDWV�DPE�HO�FRPEXVWLEOH�TXH�V¶HVWj�WUDQVYDVDQW�

� 4XDQ�HV�IDQ�UHJDWHV�R�IRUDWV�SHU�SHUPHWUH�HO�SDV�GH�FDQDOLW]DFLRQV��KDQ�G¶REWXUDU�VH
UjSLGDPHQW� SHU� HYLWDU� HO� SDV� GH� IXP� R� IODPD� G¶XQ� UHFLQWH� GH� O¶HGLILFL� D� XQ� DOWUH�
HYLWDQW�VH�DL[t�OD�SURSDJDFLy�GH�O¶LQFHQGL��6L�DTXHVWV�IRUDWV�V¶KDQ�SUDFWLFDW�HQ�SDUHWV
WDOODIRFV� R� HQ� VRVWUHV�� OD� PHQFLRQDGD� REWXUDFLy� KDXUj� GH� UHDOLW]DU�VH� GH� IRUPD
LPPHGLDWD�L�DPE�SURGXFWHV�TXH�DVVHJXULQ�O¶HVWDQTXLWDW�FRQWUD�IXP��FDORU�L�IODPHV�

� (Q� OHV� VLWXDFLRQV� GHVFULWHV� DQWHULRUPHQW� �PDJDW]HPV�� PDTXLQjULD� IL[D� R� PzELO�
WUDQVYDVDPHQW�GH�FRPEXVWLEOH��PXQWDWJH�G¶LQVWDOāODFLRQV�HQHUJqWLTXHV��L�HQ�DTXHOOHV�
DOWUHV� HQ� TXq� HV� PDQLSXOL� XQD� IRQW� G¶LJQLFLy�� FDO� FROāORFDU� H[WLQWRUV�� OD� FjUUHJD� L
FDSDFLWDW� GHOV� TXDOV� HVWLJXL� HQ� FRQVRQjQFLD� DPE� OD� QDWXUDOHVD� GHO� PDWHULDO
FRPEXVWLEOH� L� DPE� HO� VHX� YROXP�� DL[t� FRP� VRUUD� L� WHUUD� D� RQ� HV�PDQHJXLQ� OtTXLGV
LQIODPDEOHV�� DPE� O¶HLQD� SUzSLD� SHU� HVWHQGUH�OD�� (Q� HO� FDV� GH� JUDQV� TXDQWLWDWV
G¶DSOHFV�� HPPDJDW]HPHQW� R� FRQFHQWUDFLy� G¶HPEDODWJHV� R� GHYHVVDOOV�� KDQ� GH
FRPSOHWDU�VH�HOV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�DPE�PjQHJXHV�GH�UHF�TXH�SURSRUFLRQLQ�DLJXD
DEXQGDQW�

x (PSODoDPHQW�L�GLVWULEXFLy�GHOV�H[WLQWRUV�D�O¶REUD

(OV�SULQFLSLV�EjVLFV�SHU�O¶HPSODoDPHQW�GHOV�H[WLQWRUV��VyQ�
� (OV� H[WLQWRUV� PDQXDOV� HV� FROāORFDUDQ�� VHQ\DOLW]DWV�� VREUH� VXSRUWV� IL[DWV� D� SDUDPHQWV

YHUWLFDOV�R�SLODUV��GH�IRUPD�TXH�OD�SDUW�VXSHULRU�GH�O¶H[WLQWRU�TXHGL�FRP�D�Pj[LP�D������P

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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GHO�VzO�
� (Q�jUHHV�DPE�SRVVLELOLWDWV�GH� IRFV� Ä$³�� OD�GLVWjQFLD�D� UHFyUUHU�KRULW]RQWDOPHQW��GHV�GH

TXDOVHYRO�SXQW�GH� O¶jUHD�SURWHJLGD� ILQV�D�DFRQVHJXLU� O¶H[WLQWRU�DGHTXDW�PpV�SUz[LP��QR
H[FHGLUj�GH����P�

� (Q�jUHHV�DPE�SRVVLELOLWDWV�GH� IRFV� Ä%³�� OD�GLVWjQFLD�D� UHFyUUHU�KRULW]RQWDOPHQW��GHV�GH
TXDOVHYRO�SXQW�GH� O¶jUHD�SURWHJLGD� ILQV�D�DFRQVHJXLU� O¶H[WLQWRU�DGHTXDW�PpV�SUz[LP��QR
H[FHGLUj�GH����P�

� (OV�H[WLQWRUV�PzELOV�KDXUDQ�GH�FROāORFDU�VH�HQ�DTXHOOV�SXQWV�RQ�V¶HVWLPL�TXH�H[LVWHL[�XQD
PDMRU� SUREDELOLWDW� G¶RULJLQDU�VH� XQ� LQFHQGL�� D� VHU� SRVVLEOH�� SUz[LPV� D� OHV� VRUWLGHV� L
VHPSUH�HQ� OORFV�GH� IjFLO�YLVLELOLWDW� L�DFFpV��(Q� ORFDOV�JUDQV�R�TXDQ�H[LVWHL[LQ�REVWDFOHV
TXH�GLILFXOWLQ�OD�VHYD�ORFDOLW]DFLy��V¶DVVHQ\DODUj�FRQYHQLHQWPHQW�OD�VHYD�XELFDFLy�

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

/HV� LQVWDOāODFLRQV� SURYLVLRQDOV� G¶REUD� V¶DGDSWDUDQ� D� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� HVSHFLILFDGHV� DOV
DUWLFOHV����L�VV�GHO�5�'�����������GH����G¶RFWXEUH��UHODWLX�D�OHV�',6326,&,216�0Ë1,0(6�'(
6(*85(7$7�,�6$/87�$�/(6�2%5(6�'(�&216758&&,Ï�

3HU� DO� VHUYHL� GH� QHWHMD� G
DTXHVWHV� LQVWDOāODFLRQV� KLJLqQLTXHV�� HV� UHVSRQVDELOLW]DUj� D� XQD
SHUVRQD�R�XQ�HTXLS��HOV�TXDOV�SRGUDQ�DOWHUQDU�DTXHVW�WUHEDOO�DPE�DOWUHV�SURSLV�GH�O¶REUD�
(Q�VLWXDFLy�GH�ULVF�VDQLWDUL�FDOGUj�SUHYHXUH�XQ�LQFUHPHQW�GH�OD�GHVLQIHFFLy�L�QHWHMD�GHO�HVSDLV
GHVWLQDWV�D� TXHVW� VHUYHLV� ���QHWHMD�GHVLQIHFFLy�GLjULD��� G¶DFRUG� DPE� OHV� LQVWUXFFLRQV�GH� OHV
DXWRULWDWV�VDQLWjULHV�

3HU� O¶H[HFXFLy� G¶DTXHVWD� REUD�� HV� GLVSRVDUj� GH� OHV� LQVWDOāODFLRQV� GHO� SHUVRQDO� TXH� HV
GHILQHL[HQ�L�GHWDOOHQ�WRW�VHJXLW�

� ��
����� 6HUYHLV�KLJLqQLFV

x /DYDERV

&RP�D�PtQLP�XQ�SHU�D�FDGD����SHUVRQHV�
(Q� VLWXDFLy� GH� ULVF� VDQLWDUL� &RYLG���� FDO� TXH� HVWLJXLQ� GRWDWV� G¶DPSROOHV� DPE� KLGURJHO
GHVLQIHFWDQW� DPE� GRVLILFDGRUV� DXWRPjWLFV�� L� WRYDOOROHV� GH� SDSHU�� L� XQ� FXEHOO� HVSHFtILF� SHU
UHFROOLU�HO�PDWHULDO�GH�SURWHFFLy�G¶XQ�VRO�~V�

x &DELQHV�G¶HYDFXDFLy

6¶KD�G¶LQVWDOāODU�XQD�FDELQD�G¶����P��[�����P�G¶DOWXUD��GRWDGD�GH�SODFD�WXUFD��FRP�D�PtQLP�
SHU�D�FDGD����SHUVRQHV

x /RFDO�GH�GXW[HV

&DGD����WUHEDOODGRUV��GLVSRVDUDQ�G¶XQD�FDELQD�GH�GXW[D�GH�GLPHQVLRQV�PtQLPHV�G¶����P��[
����P�G¶DOWXUD��GRWDGD�G¶DLJXD�IUHGD�FDOHQWD���DPE�WHUUD�DQWLOOLVFDQW�

� ��
����� 9HVWXDULV

6XSHUItFLH�DFRQVHOODEOH���P��SHU�WUHEDOODGRU�FRQWUDFWDW�� ��
(Q�VLWXDFLy�GH�ULVF�VDQLWDUL�&RYLG����HV�UHFRPDQD�XQD�VXSHUItFLH�SHU�WUHEDOODGRU�GH���P��SHU
JDUDQWLU�OHV�GLVWjQFLHV�HQWUH�XVXDULV�GH���P�

� ��
����� /RFDO�G
DVVLVWqQFLD�D�DFFLGHQWDWV

(Q�DTXHOOV�FHQWUHV�GH�WUHEDOO�TXH�RFXSLQ�VLPXOWjQLDPHQW�PpV�GH����WUHEDOODGRUV�GXUDQW�PpV
G¶XQ�PHV��V¶HVWDEOLUj�XQ� UHFLQWH�GHVWLQDW�H[FOXVLYDPHQW�D� OHV�FXUHV�GHO�SHUVRQDO�G¶REUD��(OV
ORFDOV�GH�SULPHUV�DX[LOLV�GLVSRVDUDQ��FRP�D�PtQLP��GH�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD������



� XQD�IDUPDFLROD�
� XQD�OOLWHUD�
� XQD�IRQW�G¶DLJXD�SRWDEOH�

(O�PDWHULDO�L�HOV�ORFDOV�GH�SULPHUV�DX[LOLV�KDXUDQ�G¶HVWDU�VHQ\DOLW]DWV�FODUDPHQW�L�VLWXDWV�D�SURS
GHOV�OORFV�GH�WUHEDOO�

(O� WHUUD� L� OHV�SDUHWV�GHO� ORFDO�G¶DVVLVWqQFLD�D�DFFLGHQWDWV��KDQ�GH�VHU� LPSHUPHDEOHV��SLQWDWV
SUHIHULEOHPHQW�HQ�FRORUV�FODUV��/OXPLQyV��FDOGHMDW�D�O¶HVWDFLy�IUHGD��YHQWLODW�VL�IRV�QHFHVVDUL�GH
PDQHUD� IRUoDGD�HQ�FDV�GH�GHSHQGqQFLHV�VXEWHUUjQLHV��+DXUj�GH� WHQLU�D� OD� YLVWD�HO�TXDGUH
G¶DGUHFHV�L�WHOqIRQV�GHOV�FHQWUHV�DVVLVWHQFLDOV�PpV�SUz[LPV��DPEXOjQFLHV�L�ERPEHUV�

(Q�REUHV�D�OHV�TXDOV�HO�QLYHOO�G¶RFXSDFLy�VLPXOWDQL�HVWLJXL�HQWUH�HOV����L�HOV����WUHEDOODGRUV��HO
ORFDO� G¶DVVLVWqQFLD� D� DFFLGHQWDWV� SRGUj� VHU� VXEVWLWXwW� SHU� XQ� DUPDUL� IDUPDFLROD� HPSODoDW� D
O¶RILFLQD� G¶REUD�� /¶DUPDUL� IDUPDFLROD�� FXVWRGLDW� SHO� VRFRUULVWD� GH� O¶REUD�� KDXUj� G¶HVWDU� GRWDW
FRP�D�PtQLP�GH��DOFRKRO��DLJXD�R[LJHQDGD��SRPDGD�DQWLVqSWLFD��JDVHV��EHQHV�VDQLWjULHV�GH
GLIHUHQWV� JUDQGjULHV�� EHQHV� HOjVWLTXHV� FRPSUHVVLYHV� DXWRDGKHUHQWV�� HVSDUDGUDS�� WLUHWHV�
PHUFXURFURP� R� DQWLVqSWLF� HTXLYDOHQW�� DQDOJqVLFV�� ELFDUERQDW�� SRPDGD� SHU� D� SLFDGHV
G¶LQVHFWHV�� SRPDGD� SHU� D� FUHPDGHV�� WLVRUHV�� SLQFHV�� GXW[D� SRUWjWLO� SHU� D� XOOV�� WHUPzPHWUH
FOtQLF��FDL[D�GH�JXDQWV�HVWHULOLW]DWV�L�WRUQLTXHW�

3HU� D� FRQWUDFWDFLRQV� LQIHULRUV�� SRGUj� VHU� VXILFLHQW� GLVSRVDU� G¶XQD� IDUPDFLROD� GH� EXW[DFD� R
SRUWjWLO��FXVWRGLDGD�SHU�O¶HQFDUUHJDW�

(O� 6HUYHL� GH� 3UHYHQFLy� GH� O¶HPSUHVD� FRQWUDFWLVWD� HVWDEOLUj� HOV� PHGLV� PDWHULDOV� L� KXPDQV
DGGLFLRQDOV�SHU�WDO�G¶HIHFWXDU�OD�9LJLOjQFLD�GH�OD�6DOXW�G¶DFRUG�DO�TXH�HVWDEOHL[�OD�OOHL�������

$�PpV��HV�GLVSRVDUj�G¶XQD�IDUPDFLROD�SRUWjWLO�DPE�HO�FRQWLQJXW�VHJ�HQW�

� GHVLQIHFWDQWV�L�DQWLVqSWLFV�DXWRULW]DWV�
� JDVHV�HVWqULOV�
� FRWy�KLGUzILO�
� EHQHV�
� HVSDUDGUDS�
� DSzVLWV�DGKHVLXV�
� HVWLVRUHV�
� SLQFHV�
� JXDQWV�G¶XQ�VRO�~V
� HQ�VLWXDFLy�GH�ULVF�VDQLWDUL�&RYLG����WHUPzPHWUH�VHQVH�FRQWDFWH

(O�PDWHULDO�GH�SULPHUV�DX[LOLV�HV�UHYLVDUj�SHULzGLFDPHQW��L�HV�UHSRVDUj�GH�PDQHUD�LPPHGLDWD
HO�PDWHULDO�XWLOLW]DW�R�FDGXFDW�

� ��
��� 75$&7$0(17�'(�5(6,'86

(O�&RQWUDFWLVWD�pV� UHVSRQVDEOH�GH�JHVWLRQDU�HOV� VREUDQWV�GH� O¶REUD�GH�FRQIRUPLWDW� DPE� OHV
GLUHFWULXV� GHO� 'HFUHW� �������� GH� ��� GH� MXQ\� SHO� TXH� V
DSURYD� HO� 3URJUDPD� GH� JHVWLy� GH
UHVLGXV� GH� OD� FRQVWUXFFLy� GH� &DWDOXQ\D� �352*52&��� L� GHO� 5�'�� ���������� G
�� GH� IHEUHU�
UHJXODGRU� GHOV� HQGHUURFV� L� G¶DOWUHV� UHVLGXV� GH� FRQVWUXFFLy�� D� IL� L� HIHFWH� GH� PLQLPLW]DU� OD
SURGXFFLy�GH� UHVLGXV�GH�FRQVWUXFFLy�FRP�D�UHVXOWDW�GH� OD�SUHYLVLy�GH�GHWHUPLQDWV�DVSHFWHV
GHO�SURFpV��TXH�FDO�FRQVLGHUDU�WDQW�HQ�OD�IDVH�GH�SURMHFWH�FRP�HQ�OD�G¶H[HFXFLy�PDWHULDO�GH
O¶REUD�L�R�O¶HQGHUURF�R�GHVFRQVWUXFFLy�

$O� SURMHFWH� V¶KD� DYDOXDW� HO� YROXP� L� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GHOV� UHVLGXV� TXH� SUHYLVLEOHPHQW
V¶RULJLQDUDQ� L� OHV� LQVWDOāODFLRQV�GH� UHFLFODWJH�PpV�SURSHUHV�SHU� WDO�TXH�HO�&RQWUDFWLVWD� WULw�HO
OORF�RQ�SRUWDUj�HOV�VHXV�UHVLGXV�GH�FRQVWUXFFLy�

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

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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6L� D� OHV� H[FDYDFLRQV� L� EXLGDWV� GH� WHUUHV� DSDUHL[HQ� DQWLFV� GLSzVLWV� R� FDQRQDGHV�� QR
GHWHFWDGHV� SUqYLDPHQW�� TXH� FRQWLQJXLQ� R� KDJLQ� SRJXW� FRQWHQLU� SURGXFWHV� Wz[LFV� L
FRQWDPLQDQWV��HV�EXLGDUDQ�SUqYLDPHQW�L�V¶DwOODUDQ�HOV�SURGXFWHV�FRUUHVSRQHQWV�GH�O¶H[FDYDFLy
SHU�VHU�HYDFXDWV�LQGHSHQGHQWPHQW�GH�OD�UHVWD�L�HV�OOLXUDUDQ�D�XQ�JHVWRU�DXWRULW]DW�

(Q�VLWXDFLy�GH�ULVF�VDQLWDUL�&RYLG�����FDO�JHVWLRQDU�GH�IRUPD�VHSDUDGD�GH�OD�UHVWD��HOV�UHVLGXV
GHOV�FXEHOOV�RQ�HV�UHFXOOHQ�HOV�(3,V�G¶XQ�VRO�~V��LOHV�WRYDOOROHV�GH�SDSHU�GHO�UHQWDW�GH�PDQV�L
DSDUHOOV�

� ��
��� 75$&7$0(17�'(�0$7(5,$/6�,�2�68%67¬1&,(6�3(5,//26(6

(O�&RQWUDFWLVWD�HV�UHVSRQVDEOH�G¶DVVHJXUDU�VH�SHU�PHGLDFLy�GH�O¶¬UHD�G¶+LJLHQH�,QGXVWULDO�GHO
VHX� 6HUYHL� GH� 3UHYHQFLy�� OD� JHVWLy� GHO� FRQWURO� GHOV� SRVVLEOHV� HIHFWHV� FRQWDPLQDQWV� GHOV
UHVLGXV� R� PDWHULDOV� HPSUDWV� D� O¶REUD�� TXH� SXJXLQ� JHQHUDU� SRWHQFLDOPHQW� PDODOWLHV� R
SDWRORJLHV�SURIHVVLRQDOV�DOV�WUHEDOODGRUV�L�R�WHUFHUV�H[SRVDWV�DO�VHX�FRQWDFWH�L�R�PDQLSXODFLy�

/¶DVVHVVRULD� G¶+LJLHQH� ,QGXVWULDO� FRPSUHQGUj� OD� LGHQWLILFDFLy�� TXDQWLILFDFLy�� YDORUDFLy� L
SURSRVWHV�GH�FRUUHFFLy�GHOV�IDFWRUV�DPELHQWDOV��ItVLFV��TXtPLFV�L�ELROzJLFV��GHOV�PDWHULDOV�L�R
VXEVWjQFLHV� SHULOORVHV�� SHU� D� IHU�ORV� FRPSDWLEOHV� DPE� OHV� SRVVLELOLWDWV� G¶DGDSWDFLy� GH� OD
PDMRULD��JDLUHEp�WRWDOLWDW��GHOV� WUHEDOODGRUV� L�R� WHUFHUV�DOLHQV�H[SRVDWV��$OV�HIHFWHV�G¶DTXHVW
SURMHFWH�� HOV� SDUjPHWUHV� GH� PHVXUD� V¶HVWDEOLUj� PLWMDQoDQW� OD� IL[DFLy� GHOV� YDORUV� OtPLW� 7/9
�7KUHVKROG� /LPLWV�9DOXHV�� TXH� IDQ� UHIHUqQFLD� DOV� QLYHOOV� GH� FRQWDPLQDFLy� G¶DJHQWV� ItVLFV� R
TXtPLFV��SHU�VRWD�GHOV�TXDOV�HOV�WUHEDOODGRUV�SRGHQ�HVWDU�H[SRVDWV�VHQVH�SHULOO�SHU�D�OD�VHYD
VDOXW��(O�7/9�V¶H[SUHVVD�DPE�XQ�QLYHOO�GH�FRQWDPLQDFLy�PLWMDQD�HQ�HO�WHPSV��SHU�D���K�GLD�L
���K�VHWPDQD�

� ��
����� 0DQLSXODFLy

(Q�IXQFLy�GH�O¶DJHQW�FRQWDPLQDQW��GHO�VHX�7/9��GHOV�QLYHOOV�G¶H[SRVLFLy�L�GH�OHV�SRVVLEOHV�YLHV
G¶HQWUDGD�D�OµRUJDQLVPH�KXPj��HO�&RQWUDFWLVWD�KDXUj�GH�UHIOHFWLU�HQ�HO�VHX�3OD�GH�6HJXUHWDW�L
6DOXW� OHV� PHVXUHV� FRUUHFWRUHV� SHUWLQHQWV� SHU� D� HVWDEOLU� XQHV� FRQGLFLRQV� GH� WUHEDOO
DFFHSWDEOHV�SHU�DOV�WUHEDOODGRUV�L�HO�SHUVRQDO�H[SRVDW��GH�IRUPD�VLQJXODU�D�
� $PLDQW�
� 3ORP��&URP��0HUFXUL��1tTXHO�
� 6tOLFH�
� 9LQLO�
� 8UHD�IRUPRO�
� &LPHQW�
� 6RUROO�
� 5DGLDFLRQV�
� 3URGXFWHV�WL[RWUzSLFV��EHQWRQLWD�
� 3LQWXUHV��GLVVROYHQWV��KLGURFDUEXUV��FROHV��UHVLQHV�HSR[L��JUHL[RV��ROLV�
� *DVRV�OLTXDWV�GHO�SHWUROL�
� %DL[RV�QLYHOOV�G¶R[LJHQ�UHVSLUDEOH�
� $QLPDOV�
� (QWRUQ�GH�GURJRGHSHQGqQFLD�KDELWXDO�

� ��
����� 'HOLPLWDFLy���FRQGLFLRQDPHQW�GH�]RQHV�G
DSLODPHQW

/HV�VXEVWjQFLHV�L�R�HOV�SUHSDUDWV�HV�UHEUDQ�D�O¶REUD�HWLTXHWDWV�GH�IRUPD�FODUD��LQGHOHEOH�L�FRP
D�PtQLP�DPE�HO�WH[W�HQ�LGLRPD�HVSDQ\RO�

/¶HWLTXHWD�KD�GH�FRQWHQLU�
D� 'HQRPLQDFLy� GH� OD� VXEVWjQFLD� G¶DFRUG� DPE� OD� OHJLVODFLy� YLJHQW� R� HQ� HO� VHX� GHIHFWH

QRPHQFODWXUD�GH�OD�,83$&��6L�pV�XQ�SUHSDUDW��OD�GHQRPLQDFLy�R�QRP�FRPHUFLDO�
E� 1RP�FRP~��VL�pV�HO�FDV�
F� &RQFHQWUDFLy�GH�OD�VXEVWjQFLD��VL�pV�HO�FDV��6L�pV�WUDFWD�G¶XQ�SUHSDUDW��HO�QRP�TXtPLF�GH

OHV�VXEVWjQFLHV�SUHVHQWV�
G� 1RP��GLUHFFLy�L�WHOqIRQ�GHO�IDEULFDQW��LPSRUWDGRU�R�GLVWULEXwGRU�GH�OD�VXEVWjQFLD�R�SUHSDUDW

SHULOOyV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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H� 3LFWRJUDPHV�L�LQGLFDGRUV�GH�SHULOO��G¶DFRUG�DPE�OD�OHJLVODFLy�YLJHQW�
I� 5LVFRV�HVSHFtILFV��G¶DFRUG�DPE�OD�OHJLVODFLy�YLJHQW�
J� &RQVHOOV�GH�SUXGqQFLD��G¶DFRUG�DPE�OD�OHJLVODFLy�YLJHQW�
K� (O�Q~PHUR�&((��VL�HQ�Wp�
L� /D�TXDQWLWDW�QRPLQDO�GHO�FRQWLQJXW��SHU�SUHSDUDWV��

(O�IDEULFDQW��O¶LPSRUWDGRU�R�HO�GLVWULEXwGRU�KDXUj�GH�IDFLOLWDU�DO�&RQWUDFWLVWD�GHVWLQDWDUL��OD�ILW[D
GH� VHJXUHWDW� GHO� PDWHULDO� L�R� OD� VXEVWjQFLD� SHULOORVD�� DEDQV� R� HQ� HO� PRPHQW� GHO� SULPHU
OOLXUDPHQW�

/HV�FRQGLFLRQV�EjVLTXHV�G¶HPPDJDW]HPDWJH��DSLODPHQW�L�PDQLSXODFLy�G¶DTXHVWV�PDWHULDOV�L�R
VXEVWjQFLHV�SHULOORVHV��HVWDUDQ�DGHTXDGDPHQW�GHVHQYROXSDGHV�HQ�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�GHO
&RQWUDFWLVWD��SDUWLQW�GH�OHV�VHJ�HQWV�SUHPLVVHV�

x ([SORVLXV

/¶HPPDJDW]HPDWJH�HV�UHDOLW]DUj�HQ�SROYRULQV�PLQLSROYRULQV�TXH�V¶DMXVWLQ�DOV�UHTXHULPHQWV�GH
OHV� QRUPHV� OHJDOV� L� UHJODPHQWV� YLJHQWV�� (VWDUj� DGHTXDGDPHQW� VHQ\DOLW]DGD� OD� SUHVqQFLD
G¶H[SORVLXV�L�OD�SURKLELFLy�GH�IXPDU�

x &RPEXUHQWV��H[WUHPDGDPHQW�LQIODPDEOHV�L�IjFLOPHQW�LQIODPDEOHV

(PPDJDW]HPDWJH�HQ� OORF�EHQ�YHQWLODW��(VWDUj�DGHTXDGDPHQW� VHQ\DOLW]DGD� OD�SUHVqQFLD� GH
FRPEXUHQWV�L�OD�SURKLELFLy�GH�IXPDU�

(VWDUDQ�VHSDUDWV�HOV�SURGXFWHV�LQIODPDEOHV�GHOV�FRPEXUHQWV�

(O�SRVVLEOH�SXQW�G¶LJQLFLy�PpV�SUz[LP�HVWDUj�VXILFLHQWPHQW�DOOXQ\DW�GH�OD�]RQD�G¶DSLODPHQW�

x 7z[LFV��PROW�Wz[LFV��QRFLXV��FDUFLQzJHQV��PXWDJqQLFV��Wz[LFV�SHU�D�OD�UHSURGXFFLy

(VWDUj�DGHTXDGDPHQW�VHQ\DOLW]DGD�OD�VHYD�SUHVqQFLD�L�GLVSRVDUj�GH�YHQWLODFLy�HILFDo�

(V�PDQLSXODUj�DPE�(TXLSV�GH�3URWHFFLy� ,QGLYLGXDO�DGHTXDWV�TXH�DVVHJXULQ� O¶HVWDQTXLWDW�GH
O¶XVXDUL��HQ�SUHYLVLy�GH�FRQWDFWHV�DPE�OD�SHOO�

x &RUURVLXV��,UULWDQWV��VHQVLELOLW]DQWV

(VWDUj�DGHTXDGDPHQW�VHQ\DOLW]DGD�OD�VHYD�SUHVqQFLD�

(V�PDQLSXODUDQ�DPE�(TXLSV�GH�3URWHFFLy�,QGLYLGXDO�DGHTXDWV��HVSHFLDOPHQW�JXDQWV��XOOHUHV�L
PjVFDUD�GH�UHVSLUDFLy��TXH�DVVHJXULQ�O¶HVWDQTXLWDW�GH�O¶XVXDUL��HQ�SUHYLVLy�GH�FRQWDFWHV�DPE
OD�SHOO�L�OHV�PXFRVHV�GH�OHV�YLHV�UHVSLUDWzULHV�

� ��
��� &21',&,216�'(�/
(17251

2FXSDFLy�GHO�WDQFDPHQW�GH�O¶REUD

6¶HQWpQ�SHU�jPELW� G¶RFXSDFLy�HO� UHDOPHQW�DIHFWDW�� LQFORHQW� WDQTXHV��HOHPHQWV�GH�SURWHFFLy�
EDUDQHV��EDVWLGHV��FRQWHQLGRUV��FDVHWHV��HWF�

&DO�WHQLU�HQ�FRPSWH�TXH��HQ�DTXHVW�WLSXV�G¶REUHV��O¶jPELW�SRW�VHU�SHUPDQHQW�DO� OODUJ�GH�WRWD
O¶REUD�R�TXH�SRW�VHU�QHFHVVDUL�GLVWLQJLU�HQWUH�O¶jPELW�GH�O¶REUD��HO�GH�SURMHFWH��L�O¶jPELW�GHOV
WUHEDOOV�HQ�OHV�VHYHV�GLIHUHQWV�IDVHV��D�IL�GH�SHUPHWUH�OD�FLUFXODFLy�GH�YHKLFOHV�L�YLDQDQWV�R
O¶DFFpV�D�HGLILFLV�L�JXDOV�

(Q� HO� 3/$� '(� 6(*85(7$7� ,� 6$/87� (1� (/� 75(%$//� V¶HVSHFLILFDUj� OD� GHOLPLWDFLy� GH
O¶jPELW�G¶RFXSDFLy�GH�O¶REUD�L�HV�GLIHUHQFLDUj�FODUDPHQW�VL�DTXHVW�FDQYLD�HQ�OHV�GLIHUHQWV�IDVHV
GH�O¶REUD��/¶jPELW�R�HOV�jPELWV�G¶RFXSDFLy�TXHGDUDQ�FODUDPHQW�GLEXL[DWV�HQ�SOjQROV�SHU�IDVHV

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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L�LQWHUUHODFLRQDWV�DPE�HO�SURFpV�FRQVWUXFWLX�

6LWXDFLy�GH�FDVHWHV�L�FRQWHQLGRUV

(V�FROāORFDUDQ��SUHIHUHQWPHQW��D�O¶LQWHULRU�GH�O¶jPELW�GHOLPLWDW�SHO�WDQFDPHQW�GH�O¶REUD�

6L�SHU� OHV�HVSHFLDOV� FDUDFWHUtVWLTXHV�GH� O¶REUD�QR�pV�SRVVLEOH� OD�XELFDFLy�GH� OHV� FDVHWHV� D
O¶LQWHULRU� GH� O¶jPELW� GHOLPLWDW� SHO� WDQFDPHQW� GH� O¶REUD�� QL� pV� SRVVLEOH� HO� VHX� WUDVOODW� GLQV
G¶DTXHVW�jPELW��MD�VLJXL�GXUDQW�WRWD�O¶REUD�R�GXUDQW�DOJXQD�GH�OHV�VHYHV�IDVHV��V¶LQGLFDUDQ��DO
3/$�'(�6(*85(7$7�,�6$/87�OHV�jUHHV�SUHYLVWHV�SHU�DTXHVW�IL�

/HV� FDVHWHV�� HOV� FRQWHQLGRUV�� HOV� WDOOHUV� SURYLVLRQDOV� L� O¶DSDUFDPHQW� GH� YHKLFOHV� G¶REUD�� HV
VLWXDUDQ�VHJRQV�V¶LQGLFD�HQ�O¶DSDUWDW�³¬PELW�G¶RFXSDFLy�GH�OD�YLD�S~EOLFD´�

� ��
����� 6HUYHLV�DIHFWDWV

'XUDQW�OD�UHDOLW]DFLy�GH�OD�IDVH�XQ�GH�O¶REUD�HV�WDOODUj�OD�FLUFXODFLy�GH�YHKLFOHV�DO�FDUUHU�)RQW
9HOOD�L�HV�GHVYLDUDQ�SHO�FDUUHU�3DVVHLJ��FDUUHU�6DQW�&ULVWzIRO�L�FDUUHU�6DQW�3DX��/D�FLUFXODFLy
SHDWRQDO�HV�PDQWLQGUj�VHSDUDQW�O¶DFWXDFLy�GH�OD�]RQD�GH�SDV�DPE�XQ�EDOODW�� ��
'XUDQW� OD�UHDOLW]DFLy�GH� OD� IDVHV�GRV� L� WUHV�GH� O¶REUD�HV�EDOODUj�HO� OtPLW�G¶DFWXDFLy� L�HV� IDUDQ
SDVVRV�HQ�SODWDIRUPHV�SHOV�YLDQDQWV��0HQWUH�TXH�GXUDQW�OD�IDVH�GRV�HV�GHULYDUj�HO�WUjQVLW�GHO
3DVVHLJ�&RPWH�G¶ÊJDUD�L�GXUDQW�OD�IDVH�WUHV�HV�GHULYDUj�HO�WUjQVLW�GHO�FDUUHU�6DQW�3DX�� ��

(OV�3OjQROV�L�G¶DOWUD�GRFXPHQWDFLy�TXH�HO�3URMHFWH�LQFRUSRUD�UHODWLXV�D�O¶H[LVWqQFLD�L�OD�VLWXDFLy
GH�VHUYHLV�� FDEOHV�� FDQRQDGHV�� FRQGXFFLRQV��DUTXHWHV��SRXV� L� HQ�JHQHUDO�� G¶LQVWDOāODFLRQV� L
HVWUXFWXUHV� G¶REUD� VRWHUUDGHV� R� DqULHV� WHQHQ� XQ� FDUjFWHU� LQIRUPDWLX� L� QR� JDUDQWHL[HQ
O¶H[KDXVWLYLWDW� QL� O¶H[DFWLWXG� L� SHU� WDQW� QR� VHUDQ� REMHFWH� GH� UHFODPDFLy� SHU� PDQFDQFHV� L�R
RPLVVLRQV�� (O� &RQWUDFWLVWD� YH� REOLJDW� D� OD� VHYD� SUzSLD� LQYHVWLJDFLy� SHU� D� OD� TXDO� FRVD
VROāOLFLWDUj� GHOV� WLWXODUV� G¶REUHV� L� VHUYHLV�� SOjQROV� GH� VLWXDFLy� L� ORFDOLW]DUj� L� GHVFREULUj� OHV
FRQGXFFLRQV� L� REUHV� HQWHUUDGHV�� SHU� PLWMj� GHO� GHWHFWRU� GH� FRQGXFFLRQV� R� SHU� FDOHV�� /HV
DGRSFLRQV� GH� PHVXUHV� GH� VHJXUHWDW� R� OD� GLVPLQXFLy� GHOV� UHQGLPHQWV� HV� FRQVLGHUDUDQ
LQFORVRV�HQ�HOV�SUHXV�L��SHU�WDQW��QR�VHUDQ�REMHFWH�G¶DERQDPHQW�LQGHSHQGHQW�

� ��
����� &DUDFWHUtVWLTXHV�GHO�WHUUHQ\

/¶jPELW�HV�WURED�LQWHJUDW�GLQV�GH�OD�WUDPD�FRQVROLGDGD�GHO�EDUUL�GHO�&HQWUH�GH�7HUUDVVD��(QWUH�HOV�Q~PHURV
���L����Wp�XQ�SHQGHQW�HVW�RHVW�DSUR[LPDW�G¶HO������DPE�XQ�GHVQLYHOO�GH�����P�HQ�HO�VHX�HL[�FHQWUDO�L�HQWUH
HOV�Q~PHURV����L�����Wp�XQ�SHQGHQW�RHVW�HVW�DSUR[LPDW�G¶HO������DPE�XQ�GHVQLYHOO�GH�����P�HQ�HO�VHX�HL[
FHQWUDO��6HJRQV�OD�EDVH�WRSRJUjILFD�HODERUDGD�SHU�O¶HQWLWDW�7RSRJUDILD�3URMHFWHV�$YDQW�6/8��HQ�GDWD�GH
QRYHPEUH�GH������

� ��
����� &DUDFWHUtVWLTXHV�GH�O
HQWRUQ

$FWXDOPHQW� O¶jPELW�GHO�SURMHFWH�HVWj� WRWDOPHQW�XUEDQLW]DW� L�GRWDW�GH�WRWV�HOV�VHUYHLV��7p�XQD
HVWUXFWXUD�GH�YRUHUHV�ODWHUDOV�L�FDUULO�GH�FLUFXODFLy�SHU�D�YHKLFOHV�D�OD�]RQD�FHQWUDO�� ��

� ��
����81,7$76�&216758&7,9(6
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�����(66���3URMHFWH�G
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� ��
����'(7(50,1$&,Ï�'(/�352&e6�&216758&7,8

(O� &RQWUDFWLVWD� DPE� DQWHODFLy� VXILFLHQW� D� O¶LQLFL� GH� OHV� DFWLYLWDWV� FRQVWUXFWLYHV� Q¶KDXUj� GH
SHUILODU�O¶DQjOLVL�GH�FDGD�XQD�G¶DFRUG�DPE�HOV�Ä3ULQFLSLRV�GH�OD�$FFLyQ�3UHYHQWLYD³��$UW�����/�
��������GH���GH�QRYHPEUH�� L�HOV� Ä3ULQFLSLRV�$SOLFDEOHV�GXUDQWH� OD�(MHFXFLyQ�GH� ODV�2EUDV³
�$UW�����5'������������GH����G¶RFWXEUH��

� ��
������ 3URFHGLPHQWV�G
H[HFXFLy

(OV�DVSHFWHV�D�H[DPLQDU�SHU�D�FRQILJXUDU�FDGDVFXQ�GHOV�SURFHGLPHQWV�G¶H[HFXFLy��KDXUDQ�GH
VHU�GHVHQYROXSDWV�SHO�&RQWUDFWLVWD�L�GHVFULWV�HQ�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GH�O¶REUD�

� ��
������ 2UGUH�G
H[HFXFLy�GHOV�WUHEDOOV

&RPSOHPHQWDQW�HOV�SODQWHMDPHQWV�SUHYLV�UHDOLW]DWV�HQ�HO�PDWHL[�VHQWLW�SHU�O¶DXWRU�GHO�SURMHFWH�
D� SDUWLU� GHOV� VXSRVDWV� WHzULFV� HQ� IDVH� GH� SURMHFWH�� HO� &RQWUDFWLVWD� KDXUj� G¶DMXVWDU�� GXUDQW
O¶H[HFXFLy� GH� O¶REUD�� O¶RUJDQLW]DFLy� L� SODQLILFDFLy� GHOV� WUHEDOOV� D� OHV� VHYHV� HVSHFLDOV
FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�JHVWLy�HPSUHVDULDO��GH�IRUPD�TXH�UHVWL�JDUDQWLGD�O¶H[HFXFLy�GH�OHV�REUHV
DPE� FULWHULV� GH� TXDOLWDW� L� GH� VHJXUHWDW� SHU� D� FDGDVFXQD� GH� OHV� DFWLYLWDWV� FRQVWUXFWLYHV� D
UHDOLW]DU��HQ�IXQFLy�GHO�OORF��OD�VXFFHVVLy��OD�SHUVRQD�R�HOV�PLWMDQV�D�HPSUDU�
(Q�VLWXDFLy�GH�ULVF�VDQLWDUL�&RYLG�����FDO�WHQLU�HQ�FRPSWH�SHU�O¶RUJDQLW]DFLy�GHOV�WUHEDOOV��TXH
VHPSUH�TXH�VLJXL�SRVVLEOH��V¶KD�GH�PDQWHQLU�XQD�GLVWjQFLD�HQWUH�WUHEDOODGRUV�GH���P�

� ��
������ 'HWHUPLQDFLy�GHO�WHPSV�HIHFWLX�GH�GXUDFLy��3OD�G
H[HFXFLy

3HU�D�OD�SURJUDPDFLy�GHO�WHPSV�PDWHULDO��QHFHVVDUL�SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�GHOV�GLVWLQWV�WDOOV
GH�O¶REUD��V¶KDQ�WLQJXW�HQ�FRPSWH�HOV�VHJ�HQWV�DVSHFWHV�

//,67$�'¶$&7,9,7$76 � 5HODFLy�G¶XQLWDWV�G¶REUD�

5(/$&,216�'(�'(3(1'Ê1&,$ � 3UHODFLy� WHPSRUDO� GH� UHDOLW]DFLy
PDWHULDO� G¶XQHV� XQLWDWV� UHVSHFWH
D�DOWUHV�

'85$'$�'(�/(6�$&7,9,7$76 � 0LWMDQoDQW� OD� IL[DFLy� GH� WHUPLQLV
WHPSRUDOV� SHU� D� O¶H[HFXFLy� GH
FDGDVFXQD�GH�OHV�XQLWDWV�G¶REUD�

'H� OHV� GDGHV� DL[t� REWLQJXGHV�� V¶KD� HVWDEOHUW�� HQ� IDVH� GH� SURMHFWH�� XQ� SURJUDPD� JHQHUDO
RULHQWDWLX��HQ�HO�TXDO�V¶KD�WLQJXW�HQ�FRPSWH��HQ�SULQFLSL�� WDQ�VROV�OHV�JUDQV�XQLWDWV��DFWLYLWDWV
VLJQLILFDWLYHV���L�XQ�FRS�HQFDL[DW�HO�WHUPLQL�GH�GXUDGD��V¶KD�UHDOLW]DW�OD�SURJUDPDFLy�SUHYLVLEOH�
UHIOHFWLGD�HQ�XQ�FURQRJUDPD�GH�GHVHQYROXSDPHQW�
���
(O�&RQWUDFWLVWD�HQ�HO�VHX�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�KDXUj�GH�UHIOHFWLU��OHV�YDULDFLRQV�LQWURGXwGHV
UHVSHFWH��DO�SURFpV�FRQVWUXFWLX�LQLFLDOPHQW�SUHYLVW�HQ�HO�3URMHFWH�([HFXWLX�&RQVWUXFWLX�L�HQ�HO
SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�

� ��
����6,67(0(6�,�2�(/(0(176�'(�6(*85(7$7�,�6$/87�,1+(5(176�2

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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,1&25325$76�$/�0$7(,;�352&e6�&216758&7,8

7RW�SURMHFWH�FRQVWUXFWLX�R�GLVVHQ\�G¶HTXLS��PLWMj�DX[LOLDU��PjTXLQD�R�IHUUDPHQWD�D�XWLOLW]DU�D
O¶REUD��REMHFWH�GHO�SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW��V¶LQWHJUDUj�HQ�HO�SURFpV�FRQVWUXFWLX�
VHPSUH� G¶DFRUG� DPE� HOV� ³3ULQFLSLRV� GH� OD� $FFLyQ� 3UHYHQWLYD´� �$UW�� ��� /�� �������� GH� �� GH
QRYHPEUH��� HOV� ³3ULQFLSLRV� $SOLFDEOHV� GXUDQWH� OD� (MHFXFLyQ� GH� ODV� 2EUDV´� �$UW�� ��� 5'�
���������� GH� ��� G¶RFWXEUH�� L� HO� &RGL� 7qFQLF� GH� O
(GLILFDFLy�� HQWUH� DOWUHV� UHJODPHQWV
FRQQH[RV�� L� DWHQHQW� OHV� 1RUPHV� 7HFQROzJLTXHV� GH� O¶(GLILFDFLy�� ,QVWUXFFLRQV� 7qFQLTXHV
&RPSOHPHQWjULHV�L�1RUPHV�81(�R�1RUPHV�(XURSHHV��G¶DSOLFDFLy�REOLJDWzULD�L�R�DFRQVHOODGD�

� ��
����0(',$0%,(17�/$%25$/

� ��
������ ,OāOXPLQDFLy

(QFDUD�TXH�OD�JHQHUDOLWDW�GHOV�WUHEDOOV�GH�FRQVWUXFFLy�HV�UHDOLW]HQ�DPE�OOXP�QDWXUDO��KDXUDQ
GH� WHQLU�VH� SUHVHQWV� HQ� HO� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� DOJXQHV� FRQVLGHUDFLRQV� UHVSHFWH� D� OD
XWLOLW]DFLy�G¶LOāOXPLQDFLy�DUWLILFLDO��QHFHVVjULD�HQ�WDOOV��WDOOHUV��WUHEDOOV�QRFWXUQV�R�VRWD�UDVDQW�

(V�SURFXUDUj�TXH� OD� LQWHQVLWDW� OOXPLQRVD�HQ�FDGD�]RQD�GH� WUHEDOO�VLJXL�XQLIRUPH��HYLWDQW�HOV
UHIOH[RV�L�HQOOXHUQDPHQWV�DO�WUHEDOODGRU�DL[t�FRP�OHV�YDULDFLRQV�EUXVTXHV�G¶LQWHQVLWDW�

(Q� HOV� ORFDOV� DPE� ULVF� G¶H[SORVLy� SHO� JqQHUH� GH� OHV� VHYHV� DFWLYLWDWV�� VXEVWjQFLHV
HPPDJDW]HPDGHV�R�DPELHQWV�SHULOORVRV��OD�LOāOXPLQDFLy�HOqFWULFD�VHUj�DQWLGHIODJUDQW�

(Q�HOV� OORFV�GH� WUHEDOO� HQ�HOV�TXH�XQD� IDOOLGD�GH� O¶HQOOXPHQDW�QRUPDO�VXSRVL�XQ� ULVF�SHU�DOV
WUHEDOODGRUV��HV�GLVSRVDUj�G¶XQ�HQOOXPHQDW�G¶HPHUJqQFLD�G¶HYDFXDFLy�L�GH�VHJXUHWDW�

/HV�LQWHQVLWDWV�PtQLPHV�G¶LOāOXPLQDFLy�DUWLILFLDO��VHJRQV�HOV�GLVWLQWV�WUHEDOOV�UHODFLRQDWV�DPE�OD
FRQVWUXFFLy��VHUDQ�HOV�VHJ�HQWV�

������OX[ � (Q�SDWLV� GH� OOXPV�� JDOHULHV� L� DOWUHV� OORFV� GH�SDV�HQ� IXQFLy� GH
O¶~V�RFDVLRQDO���KDELWXDO�

����OX[ � 2SHUDFLRQV� HQ� OHV� TXDOV� OD� GLVWLQFLy� GH� GHWDOOV� QR� VLJXL
HVVHQFLDO�� WDOV� FRP� OD� PDQLSXODFLy� GH�PHUFDGHULHV� D� JUDQHO�
O¶DSLODPHQW� GH� PDWHULDOV� R� O¶DPDVVDW� L� OOLJDW� GH� FRQJORPHUDWV
KLGUjXOLFV��%DL[HV�H[LJqQFLHV�YLVXDOV�

����OX[ � 4XDQ�VLJXL�QHFHVVjULD�XQD�SHWLWD�GLVWLQFLy�GH�GHWDOOV�� FRP�HQ
VDOHV� GH� PjTXLQHV� L� FDOGHUHV�� DVFHQVRUV�� PDJDW]HPV� L
GLSzVLWV�� YHVWXDULV� L� EDQ\V� SHWLWV� GHO� SHUVRQDO�� %DL[HV
H[LJqQFLHV�YLVXDOV�

����OX[ � 6L�pV�HVVHQFLDO�XQD�GLVWLQFLy�PRGHUDGD�GH�GHWDOOV�FRP�HQ�HOV
PXQWDWJHV� PLWMDQV�� HQ� WUHEDOOV� VHQ]LOOV� HQ� EDQFV� GH� WDOOHU�
WUHEDOOV� HQ� PjTXLQHV�� IUDWDVDW� GH� SDYLPHQWV� L� WDQFDPHQW
PHFjQLF��0RGHUDGHV�H[LJqQFLHV�YLVXDOV�

����OX[ � 6HPSUH�TXH�VLJXL�HVVHQFLDO�OD�GLVWLQFLy�PLWMDQD�GH�GHWDOOV��FRP
WUHEDOOV� PLWMDQV� HQ� EDQFV� GH� WDOOHU� R� HQ� PjTXLQHV� L� WUHEDOOV
G¶RILFLQD�HQ�JHQHUDO�

����OX[ � 2SHUDFLRQV�HQ�OHV�TXH�VLJXL�QHFHVVjULD�XQD�GLVWLQFLy�PLWMD�GH
GHWDOOV�� WDOV�FRP�WUHEDOOV�G¶RUGUH�PLWMj�HQ�EDQFV�GH� WDOOHU�R�HQ
PjTXLQHV� L� WUHEDOOV� G¶RILFLQD� HQ� JHQHUDO�� $OWHV� H[LJqQFLHV
YLVXDOV�

�����OX[ � (Q�WUHEDOOV�RQ�VLJXL�LQGLVSHQVDEOH�XQD�ILQD�GLVWLQFLy�GH�GHWDOOV
VRWD�FRQGLFLRQV�GH�FRQVWDQW�FRQWUDVW��GXUDQW�OODUJV�SHUtRGHV�GH
WHPSV�� WDOV� FRP�PXQWDWJHV�GHOLFDWV�� WUHEDOOV� ILQV� HQ�EDQF�GH
WDOOHU� R� PjTXLQD�� PjTXLQHV� G¶RILFLQD� L� GLEXL[� DUWtVWLF� OLQHDO�
([LJqQFLHV�YLVXDOV�PROW�DOWHV�

(OV�VHUYHLV�GH�SUHYHQFLy�VHUDQ�HOV�HQFDUUHJDWV�G¶HVWLPDU� OD�PDJQLWXG�R�QLYHOOV�GHO� ULVF�� OHV
VLWXDFLRQV�HQ� OHV�TXH�DTXHVW�HV�SURGXHL[��DL[t�FRP�FRQWURODU�SHULzGLFDPHQW� OHV�FRQGLFLRQV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



O¶RUJDQLW]DFLy�GHOV�PqWRGHV�GH� WUHEDOO� L� OD�VDOXW�GHOV� WUHEDOODGRUV�DPE� OD�ILQDOLWDW�GH�SUHQGUH
OHV� GHFLVLRQV� SHU� D� HOLPLQDU�� FRQWURODU� R� UHGXLU� HO� ULVF�PLWMDQoDQW�PHVXUHV� GH� SUHYHQFLy� D
O¶RULJHQ�� RUJDQLW]DWLYHV�� GH� SUHYHQFLy� FROāOHFWLYD�� GH� SURWHFFLy� LQGLYLGXDO�� IRUPDWLYHV� L
LQIRUPDWLYHV�

� ��
������ 6RUROO

3HU� D� IDFLOLWDU� HO� VHX� GHVHQYROXSDPHQW� DO� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� GHO� FRQWUDFWLVWD�� HV
UHSURGXHL[� XQ� TXDGUH� VREUH� HOV� QLYHOOV� VRQRUV� JHQHUDWV� KDELWXDOPHQW� HQ� OD� LQG~VWULD� GH� OD
FRQVWUXFFLy�

&RPSUHVVRU �������������������� ������G%
(TXLS�GH�FODYDU�SLORWV��D����P�GH
GLVWjQFLD�

�������������������� ���G%

)RUPLJRQHUD�SHWLWD�������OWV� �������������������� ���G%
)RUPLJRQHUD�PLWMDQD�!�����OWV� �������������������� ���G%
0DUWHOO�SQHXPjWLF��HQ�UHFLQWH�DQJRVW� �������������������� ����G%
0DUWHOO�SQHXPjWLF��D�O¶DLUH�OOLXUH� �������������������� ���G%
(VPHULODGRUD�GH�SHX �������������������� ������G%
&DPLRQV�L�GXPSHUV �������������������� ���G%
([FDYDGRUD �������������������� ���G%
*UXD�DXWRSRUWDQW �������������������� ���G%
0DUWHOO�SHUIRUDGRU �������������������� ����G%
0RWRWUDLOOD �������������������� ����G%
7UDFWRU�G¶RUXJXHV �������������������� ����G%
3DOD�FDUUHJDGRUD�G¶RUXJXHV �������������������� �������G%
3DOD�FDUUHJDGRUD�GH�SQHXPjWLFV �������������������� ������G%
3LVWROHV�IL[DFODXV�G¶LPSDFWH �������������������� ����G%
(VPHULODGRUD�UDGLDO�SRUWjWLO �������������������� ����G%
7URQoDGRUD�GH�WDXOD�SHU�D�IXVWD �������������������� ����G%

/HV�PHVXUHV�D�DGRSWDU��TXH�KDXUDQ�GH�VHU�DGHTXDGDPHQW� WUDFWDGHV�DO�3OD�GH�6HJXUHWDW� L
6DOXW� SHO� FRQWUDFWLVWD�� SHU� D� OD� SUHYHQFLy� GHOV� ULVFRV� SURGXwWV� SHO� VRUROO� VHUDQ�� HQ� RUGUH
G¶HILFjFLD�

�HU��� 6XSUHVVLy�GHO�ULVF�HQ�RULJHQ�
�RQ��� $wOODPHQW�GH�OD�SDUW�VRQRUD�
�HU��� (TXLS�GH�3URWHFFLy�,QGLYLGXDO��(3,��PLWMDQoDQW�WDSV�R�RUHOOHUHV�

(OV�VHUYHLV�GH�SUHYHQFLy�VHUDQ�HOV�HQFDUUHJDWV�G¶HVWLPDU�OD�PDJQLWXG�R�HOV�QLYHOOV�GH�ULVF��OHV
VLWXDFLRQV�HQ� OHV�TXH�DTXHVW�HV�SURGXHL[��DL[t�FRP�FRQWURODU�SHULzGLFDPHQW� OHV�FRQGLFLRQV�
O¶RUJDQLW]DFLy�GHOV�PqWRGHV�GH�WUHEDOO�L�OD�VDOXW�GHOV�WUHEDOODGRUV�DPE�OD�ILQDOLWDW�GH�SUHQGUH�OHV
GHFLVLRQV�SHU�D�HOLPLQDU��FRQWURODU�R�UHGXLU�HO�ULVF�PLWMDQoDQW�PHVXUHV�GH�SUHYHQFLy�D�O¶RULJHQ�
RUJDQLW]DWLYHV��GH�SUHYHQFLy�FROāOHFWLYD��GH�SURWHFFLy�LQGLYLGXDO��IRUPDWLYHV�L�LQIRUPDWLYHV

� ��
������ 3ROV

/D�SHUPDQqQFLD�G¶RSHUDULV�HQ�DPELHQWV�SROVHUtJHQV��SRW�GRQDU�OORF�D�OHV�VHJ�HQWV�DIHFFLRQV�

� 5LQLWLV
� $VPD�EURQTXLDO
� %URQTXLWLV�GHVWUXFWLYD
� %URQTXLWLV�FUzQLFD
� (ILVHPHV�SXOPRQDUV
� 1HXPRFRQLRVLV
� $VEHVWRVLV��DVEHVW�±�ILEURFLPHQW���DPLDQW�
� &jQFHU�GH�SXOPy��DVEHVW�±�ILEURFLPHQW���DPLDQW�
� 0HVRWHOLRPD��DVEHVW�±�ILEURFLPHQW���DPLDQW�

/D�SDWRORJLD�VHUj�G¶XQ�R�G¶DOWUH�WLSXV��VHJRQV�OD�QDWXUDOHVD�GH�OD�SROV��OD�VHYD�FRQFHQWUDFLy�L

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

HO�WHPSV�G¶H[SRVLFLy�

(Q�OD�FRQVWUXFFLy�pV�IUHT�HQW�O¶H[LVWqQFLD�GH�SROV�DPE�FRQWLQJXW�GH�VtOLFH�OOLXUH��6L�2���TXH�pV
HO� FRPSRQHQW� TXH� KR� ID� HVSHFLDOPHQW� QRFLX�� FRP� D� FDXVDQW� GH� OD� QHXPRFRQLRVLV�� (O
SUREOHPD� GH� SUHVqQFLD� PDVVLYD� GH� ILEUHV� G¶DPLDQW� HQ� VXVSHQVLy�� QHFHVVLWDUj� G¶XQ� 3OD
HVSHFtILF�GH�GHVDPLDQWDW�TXH�H[FHGHL[�D�OHV�FRPSHWqQFLHV�GHO�SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L
6DOXW��L�TXH�KDXUj�GH�VHU�UHDOLW]DW�SHU�HPSUHVHV�HVSHFLDOLW]DGHV�

/D� FRQFHQWUDFLy� GH� SROV�Pj[LPD� DGPLVVLEOH� HQ� XQ� DPELHQW� DO� TXDO� HOV� RSHUDULV� HV� WURELQ
H[SRVDWV�GXUDQW���KRUHV�GLjULHV����GLHV�D�OD�VHWPDQD��pV�HQ�IXQFLy�GHO�FRQWLQJXW�GH�VtOLFH�HQ
VXVSHQVLy��HO�TXH�YH�GRQDW�SHU�OD�IyUPXOD�

� � � �����������������������
� � � &� �������������������������������PJ���P�
� � � ���������������6L�2�����

7HQLQW� HQ� FRPSWH� TXH� OD� PRVWUD� UHFROOLGD� KDXUj� GH� UHVSRQGUH� D� OD� GHQRPLQDGD� ³IUDFFLy
UHVSLUDEOH´��TXH�FRUUHVSRQ�D�OD�SROV�UHDOPHQW�LQKDODGD��MD�TXH��GH�O¶H[LVWHQW�HQ�O¶DPELHQW��OHV
SDUWtFXOHV�PpV�JURVVHV�VyQ�UHWLQJXGHV�SHU�OD�SLWXwWjULD�L�OHV�PpV�ILQHV�VyQ�H[SHVHV�DPE�O¶DLUH
UHVSLUDW��VHQVH�KDYHU�VH�IL[DW�HQ�HOV�SXOPRQV�

(OV�WUHEDOOV�HQ�HOV�TXDOV�pV�KDELWXDO�OD�SURGXFFLy�GH�SROV��VyQ�IRQDPHQWDOPHQW�HOV�VHJ�HQWV�

� (VFRPEUDW�L�QHWHMD�GH�ORFDOV
� 0DQXWHQFLy�GH�UXQHV
� 'HPROLFLRQV
� 7UHEDOOV�GH�SHUIRUDFLy
� 0DQLSXODFLy�GH�FLPHQW
� 5DLJ�GH�VRUUD
� 7DOO�GH�PDWHULDOV�FHUjPLFV�L�OtWLFV�DPE�VHUUD�PHFjQLFD
� 3ROV�L�VHUUDGXUHV�SHU�WURQoDW�PHFjQLF�GH�IXVWD
� (VPHULODW�GH�PDWHULDOV
� 3ROV�L�IXPV�DPE�SDUWtFXOHV�PHWjOāOLTXHV�HQ�VXVSHQVLy��HQ�WUHEDOOV�GH�VROGDGXUD
� 3ODQWHV�GH�PDW[XTXHL[�L�FODVVLILFDFLy
� 0RYLPHQWV�GH�WHUUHV
� &LUFXODFLy�GH�YHKLFOHV
� 3ROLW�GH�SDUDPHQWV
� 3ODQWHV�DVIjOWLTXHV

$�PpV�D�PpV�GHOV�(TXLSV�GH�3URWHFFLy�,QGLYLGXDO�QHFHVVDULV��FRP�PjVFDUHV�L�XOOHUHV�FRQWUD
OD�SROV��FRQYp�DGRSWDU�OHV�VHJ�HQWV�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV�

$&7,9,7$7 0(685$�35(9(17,9$
1HWHMD�GH�ORFDOV ÒV�G¶DVSLUDGRUD�L�UHJDW�SUHYL
0DQXWHQFLy�GH�UXQHV 5HJDW�SUHYL
'HPROLFLRQV 5HJDW�SUHYL
7UHEDOOV�GH�SHUIRUDFLy &DSWDFLy�ORFDOLW]DGD�HQ�FDUURV�SHUIRUDGRUV�R

LQMHFFLy�G¶DLJXD
0DQLSXODFLy�GH�FLPHQW )LOWUHV� HQ� VLWJHV� R� LQVWDOāODFLRQV

FRQILQDGHV
5DLJ�GH�VRUUD�R�JUDQDOOD (TXLSV�VHPLDXWzQRPV�GH�UHVSLUDFLy
7DOO�R�SROLW�GH�PDWHULDOV
FHUjPLFV�R�OtWLFV

$GGLFLy� G¶DLJXD�PLFURQLW]DGD� VREUH� OD� ]RQD
GH�WDOO

7UHEDOOV�GH�OD�IXVWD��GHVEDUEDW�L
VROGDGXUD�HOqFWULFD

$VSLUDFLy�ORFDOLW]DGD

&LUFXODFLy�GH�YHKLFOHV 5HJDW�GH�SLVWHV
3ODQWHV�GH�PDW[XTXHL[�L�SODQWHV
DVIjOWLTXHV

$VSLUDFLy�ORFDOLW]DGD

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



(OV�VHUYHLV�GH�SUHYHQFLy�VHUDQ�HOV�HQFDUUHJDWV�G¶HVWLPDU� OD�PDJQLWXG�R�QLYHOOV�GHO� ULVF�� OHV
VLWXDFLRQV�HQ� OHV�TXH�DTXHVW�HV�SURGXHL[��DL[t�FRP�FRQWURODU�SHULzGLFDPHQW� OHV�FRQGLFLRQV�
O¶RUJDQLW]DFLy�GHOV�PqWRGHV�GH� WUHEDOO� L� OD�VDOXW�GHOV� WUHEDOODGRUV�DPE� OD�ILQDOLWDW�GH�SUHQGUH
OHV� GHFLVLRQV� SHU� D� HOLPLQDU�� FRQWURODU� R� UHGXLU� HO� ULVF�PLWMDQoDQW�PHVXUHV� GH� SUHYHQFLy� D
O¶RULJHQ�� RUJDQLW]DWLYHV�� GH� SUHYHQFLy� FROāOHFWLYD�� GH� SURWHFFLy� LQGLYLGXDO�� IRUPDWLYHV� L
LQIRUPDWLYHV�

� ��
������ 2UGUH�L�QHWHMD

(O� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� GHO� FRQWUDFWLVWD� KDXUj� G¶LQGLFDU� FRP� SHQVD� IHU� IURQW� D� OHV
DFWXDFLRQV�EjVLTXHV�G¶RUGUH�L�QHWHMD�HQ�OD�PDWHULDOLW]DFLy�G¶DTXHVW�SURMHFWH��HVSHFLDOPHQW�SHO
TXH�ID�D�

�HU��� 5HWLUDGD�GHOV�REMHFWHV�L�FRVHV�LQQHFHVVjULHV�
�RQ��� (PSODoDPHQW�GH�OHV�FRVHV�QHFHVVjULHV�HQ�HO�VHX�UHVSHFWLX�OORF�G¶DSLODPHQW�
�HU��� 1RUPDOLW]DFLy� LQWHUQD� G¶REUD� GHOV� WLSXV� GH� UHFLSLHQWV� L� SODWDIRUPHV� GH� WUDQVSRUW� GH

PDWHULDOV�D�JUDQHO��3OD�GH�PDQXWHQFLy�LQWHUQ�G¶REUD�
�DUW��� 8ELFDFLy� GHOV� EDL[DQWV� GH� UXQHV� L� UHFLSLHQWV� SHU� D� DSLODPHQW� GH� UHVLGXV� L� OD� VHYD

XWLOLW]DFLy��3OD�G¶HYDFXDFLy�GH�UHVLGXV�
�q��� 1HWHMD�GH�FODXV�L�UHVWHV�GH�PDWHULDO�G¶HQFRIUDW�
�q��� 'HVDOORWMDPHQW�GH�OHV�]RQHV�GH�SDV��GH�FDEOHV��PjQHJXHV��IOHL[RV�L�UHVWHV�GH�PDWqULD�

,OāOXPLQDFLy�VXILFLHQW�
�q��� 5HWLUDGD�G¶HTXLSV� L� IHUUDPHQWHV��GHVFDQVDQW�VLPSOHPHQW�VREUH�VXSHUItFLHV�GH�VXSRUW

SURYLVLRQDOV�
�q��� 'UHQDWJH�GH�YHVVDPHQWV�HQ�IRUPD�GH�WROOV�GH�FDUEXUDQWV�R�JUHL[RV�
�q��� 6HQ\DOLW]DFLy�GHOV�ULVFRV�SXQWXDOV�SHU�IDOWD�G¶RUGUH�L�QHWHMD�
��q��� 0DQWHQLPHQW�GLDUL�GH�OHV�FRQGLFLRQV�G¶RUGUH�L�QHWHMD��%ULJDGD�GH�QHWHMD�
��q��� ,QIRUPDFLy� L� IRUPDFLy� H[LJLEOH� DOV� JUHPLV� R� DOV� GLIHUHQWV� SDUWLFLSDQWV� HQ� HOV� WUHEDOOV

GLUHFWHV� L� LQGLUHFWHV� GH� FDGD� SDUWLGD� LQFORVD� HQ� HO� SURMHFWH� HQ� HO� TXH� pV� UHODWLX� DO
PDQWHQLPHQW�GH�O¶RUGUH�L�QHWHMD�LQKHUHQWV�D�O¶RSHUDFLy�UHDOLW]DGD�

(Q�VLWXDFLy�GH�ULVF�VDQLWDUL�&RYLG�����FDO�JDUDQWLU�XQD�YHJDGD�DO�GLD�OD�QHWHMD�L�GHVLQIHFFLy�GH
OHV� HLQHV� GH� WUHEDOO�� HOV� YHKLFOHV� XWLOLW]DWV� SHOV� WUHEDOODGRUV�� HOV� ORFDOV� VDQLWDULV�� YHVWLGRUV�
PHQMDGRUV�L�HVSDLV�GH�GHVFDQV�

(Q�HOV�SXQWV�GH�UDGLDFLRQV�HO�FRQVXOWRU�KDXULD�G¶LGHQWLILFDU�HOV�SRVVLEOHV�WUHEDOOV�RQ�HV�SRGHQ
GRQDU�DTXHVW�WLSXV�GH�UDGLDFLRQV�L�LQGLFDU�OHV�PHVXUHV�SURWHFWRUHV�D�SUHQGUH�

� ��
������ 5DGLDFLRQV�QR�LRQLW]DQWV

6yQ�OHV�UDGLDFLRQV�DPE�OD�ORQJLWXG�G¶RQD�FRPSUHVD�HQWUH������FP�L����FP��DSUR[LPDGDPHQW�

1RUPDOPHQW�� QR� SURYRTXHQ� OD� VHSDUDFLy� GHOV� HOHFWURQV� GHOV� jWRPV� GHOV� TXH� IRUPHQ� SDUW�
SHUz�QR�SHU�DL[z�GHL[HQ�GH�VHU�SHULOORVHV��&RPSUHQHQ��5DGLDFLy�XOWUDYLRODGD��89��� LQIUDURMD
�,5���OjVHU��PLFURRQHV��XOWUDVzQLFD�L�GH�IUHT�qQFLD�GH�UjGLR�

/HV�UDGLDFLRQV�QR�LRQLW]DQWV�VyQ�DTXHOOHV�UHJLRQV�GH�O¶HVSHFWUH�HOHFWURPDJQqWLF�RQ�O¶HQHUJLD
GHOV�IRWRQV�HPHVRV�pV�LQVXILFLHQW��(V�FRQVLGHUD�TXH�HO�OtPLW�PpV�EDL[�GH�ORQJLWXG�G¶RQD�SHU�D
DTXHVWHV�UDGLDFLRQV�QR�LRQLW]DQWV�pV�GH�����QP��QDQzPHWUH��LQFORVRV�HQ�DTXHVWD�FDWHJRULD
HVWDQ�OHV�UHJLRQV�FRPXQDPHQW�FRQHJXGHV�FRP�EDQGHV�LQIUDURMD��YLVLEOH�L�XOWUDYLRODGD�

(OV�WUHEDOODGRUV�PpV�IUHT�HQWV�L� LQWHQVDPHQW�VRWPHVRV�D�DTXHVWV�ULVFRV�VyQ�HOV�VROGDGRUV�
HVSHFLDOPHQW�HOV�GH�VROGDGXUD�HOqFWULFD�

5DGLDFLRQV�LQIUDURJHV

$TXHVW� WLSXV� GH� UDGLDFLy� pV� UjSLGDPHQW� DEVRUELGD� SHU� HOV� WHL[LWV� VXSHUILFLDOV�� SURGXLQW� XQ
HIHFWH�G¶HVFDOIDPHQW��(Q�HO�FDV�GHOV�XOOV��D�O¶DEVRUELU�VH�OD�FDORU�SHO�FULVWDOāOt�L�QR�GLVSHUVDU�VH
UjSLGDPHQW�� SRW� SURGXLU� FDWDUDFWHV�� $TXHVW� WLSXV� GH� OHVLy� V¶KD� FRQVLGHUDW� OD� PDODOWLD
SURIHVVLRQDO�PpV�SUREDEOH�HQ�IHUUHUV��EXIDGRUV�GH�YLGUH�L�RSHUDULV�GH�IRUQV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

7RWHV�OHV�IRQWV�GH�UDGLDFLy�,5�LQWHQVD�KDXUDQ�G¶HVWDU�GRWDGHV�GH�VLVWHPHV�GH�SURWHFFLy�WDQW
SURSHUV�D�OD�IRQW�FRP�VLJXL�SRVVLEOH��SHU�DFRQVHJXLU� OD�Pj[LPD�DEVRUFLy�GH�FDORU�L�SUHYHQLU
TXH� OD� UDGLDFLy� SHQHWUL� DOV� XOOV� GHOV� RSHUDULV�� (Q� FDV� G¶XWLOLW]DFLy� G¶XOOHUHV� QRUPDOLW]DGHV�
KDXUj� G¶LQFUHPHQWDU�VH� DGHTXDGDPHQW� OD� LOāOXPLQDFLy� GHO� UHFLQWH�� GH�PDQHUD� TXH� V¶HYLWL� OD
GLODWDFLy�GH�OD�SXSLOāOD�GH�O¶XOO�

$� OHV� REUHV� GH� FRQVWUXFFLy�� HOV� WUHEDOODGRUV� TXH� HVWDQ� PpV� IUHT�HQWPHQW� H[SRVDWV� D
DTXHVWHV�UDGLDFLRQV�VyQ�HOV�VROGDGRUV��HVSHFLDOPHQW�TXDQ�UHDOLW]HQ�VROGDGXUHV�HOqFWULTXHV�
$L[t�PDWHL[��V¶KD�GH�FRQVLGHUDU�O¶HQWRUQ�GH�O¶REUD��FRP�D�SRVVLEOH�IRQW�GH�OHV�UDGLDFLRQV�

/D� UHVSRVWD� SULPjULD� D� DTXHVWHV� DEVRUFLRQV� G¶HQHUJLD� pV� GH� WLSXV� WqUPLF�� DIHFWDQW
SULQFLSDOPHQW�D� OD�SHOO�HQ� IRUPD�GH��FUHPDGHV�DJXGHV��DXJPHQW�GH� OD�GLODWDFLy�GHOV�YDVRV
FDSLOāODUV�L�XQ�LQFUHPHQW�GH�OD�SLJPHQWDFLy�TXH�SRW�VHU�SHUVLVWHQW�

'H� IRUPD�JHQHUDO�� WRWV� DTXHOOV� SURFHVVRV� LQGXVWULDOV� UHDOLW]DWV� HQ� FDOHQW� ILQV� D� O¶H[WUHP�GH
GHVSUHQGUH�OOXP��JHQHUHQ�DTXHVW�WLSXV�GH�UDGLDFLy�

5DGLDFLRQV�YLVLEOHV

/¶zUJDQ�DIHFWDW�PpV� LPSRUWDQW� pV� O¶XOO�� VHQW� WUDQVPHVHV�DTXHVWHV� ORQJLWXGV�G¶RQD��D� WUDYpV
GHOV�PLWMDQV�RFXODUV�VHQVH�DSUHFLDEOH�DEVRUFLy�DEDQV�G¶DFRQVHJXLU�OD�UHWLQD�

5DGLDFLRQV�XOWUDYLRODGHV

/D�UDGLDFLy�89�pV�DTXHOOD�TXH�Wp�XQD�ORQJLWXG�G¶RQD�HQWUH�HOV�����QP��QDQRPHWUHV��L�HOV���
QP��4XHGD�LQFORVD�GLQV�GH�OD�UDGLDFLy�VRODU�� L�HV�JHQHUD�DUWLILFLDOPHQW�SHU�D�PROWV�SURSzVLWV
HQ�LQG~VWULHV��ODERUDWRULV�L�KRVSLWDOV��(V�GLYLGHL[�FRQYHQFLRQDOPHQW�HQ�WUHV�UHJLRQV�

89$������������QP�GH�ORQJLWXG�G¶RQD�
89%������������QP�GH�ORQJLWXG�G¶RQD�
89&������������QP�GH�ORQJLWXG�G¶RQD�

/D� UDGLDFLy� D� OD� UHJLy�89$�� OD�PpV�SURSHUD�D� O¶HVSHFWUH�89�� pV�HPSUDGD�jPSOLDPHQW� D� OD
LQG~VWULD�L�UHSUHVHQWD�SRF�ULVF��SHO�FRQWUDUL�OHV�UDGLDFLRQV�89%�L�89&��VyQ�PpV�SHULOORVHV��/D
QRUPD� PpV� FRPSOHWD� pV� QRUG� DPHULFDQD� L� HVWj�� DFFHSWDGD� SHU� OD� :+2� �:RUOG� +HDOWK
2UJDQL]DWLRQ��

/HV� UDGLDFLRQV� D� OHV� UHJLRQV�89%� L�89&� WHQHQ�HIHFWHV� ELROzJLFV� TXH� YDULHQ�PDUFDGDPHQW
DPE� OD� ORQJLWXG� G¶RQD�� VHQW�Pj[LPV�HQWRUQ� DOV� ����QP� �OD� OOjQWLD� GH� TXDUV� DPE� YDSRU� GH
PHUFXUL�D�EDL[D�SUHVVLy� Wp�XQD�HPLVVLy�D�����QP�DSUR[LPDGDPHQW���7DPEp�YDULHQ�DPE�HO
WHPSV� G¶H[SRVLFLy� L� DPE� OD� LQWHQVLWDW� GH� OD� UDGLDFLy�� /D� H[SRVLFLy� UDGLDQW� G¶XOOV� R� SHOO� QR
SURWHJLWV��SHU�D�XQ�SHUtRGH�GH�YXLW�KRUHV�KDXUj�G¶HVWDU�OLPLWDGD�

/D�SURWHFFLy�FRQWUD�OD�VREUHH[SRVLFLy�GH�IRQWV�SRWHQWV�TXH�SRGHQ�FRQVWLWXLU�ULVFRV��KDXUj�GH
GXU�VH� D� WHUPH� PLWMDQoDQW� OD� FRPELQDFLy� GH� PHVXUHV� RUJDQLW]DWLYHV�� G¶DSDQWDOODPHQWV� R
UHVJXDUGV� L� GH� SURWHFFLy� SHUVRQDO�� 6HQVH� REOLGDU� TXH� V¶KD� G¶LQWHQWDU� VXEVWLWXLU� HO� TXH� pV
SHULOOyV�SHO�TXH�FRPSRUWD�SRF�R�FDS�ULVF��G¶DFRUG�D�OD�OOHL�GH�SUHYHQFLy�GH�ULVFRV�ODERUDOV�

6¶KDXUj�GH�SRVDU�HVSHFLDO�qPIDVL�HQ�HOV�DSDQWDOODPHQWV�L�HQ�OHV�PHVXUHV�GH�VXEVWLWXFLy��SHU
D�PLQLPLW]DU�HO� WHUFHU��TXH� LPSOLFD� OD�QHFHVVLWDW�GH�SURWHFFLy�SHUVRQDO��7RWV�HOV�XVXDULV�GH
O¶HTXLS� JHQHUDGRU� GH� UDGLDFLy� 89� KDQ� GH� FRQqL[HU� SHUIHFWDPHQW� OD� QDWXUDOHVD� GHOV� ULVFRV
LQYROXFUDWV��(Q� O¶HTXLS��R� SURS�G¶HOO�� V¶KDQ�GH�GLVSRVDU� VHQ\DOV�G¶DGYHUWqQFLD�DGHTXDGHV�DO
FDV�� /D� OLPLWDFLy� G¶DFFpV� D� OD� LQVWDOāODFLy�� OD� GLVWjQFLD� GH� O¶XVXDUL� UHVSHFWH� D� OD� IRQW� L� OD
OLPLWDFLy�GHO�WHPSV�G¶H[SRVLFLy��FRQVWLWXHL[HQ�PHVXUHV�RUJDQLW]DWLYHV�D�WHQLU�HQ�FRPSWH�

1R� HV� SRGHQ� HPHWUH� GH� IRUPD� LQGLVFULPLQDGD� UDGLDFLRQV� 89� HQ� O¶HVSDL� GH� WUHEDOO�� SHU
H[HPSOH�UHDOLW]DQW�O¶RSHUDFLy�HQ�XQ�UHFLQWH�FRQILQDW�R�HQ�XQD�jUHD�DGHTXDGDPHQW�SURWHJLGD�
'LQV� GH� O¶jUHD� GH� SURWHFFLy�� V¶KD� GH� UHGXLU� OD� LQWHQVLWDW� GH� OD� UDGLDFLy� UHIOH[DGD�� HPSUDQW
SLQWXUHV�GH�FRORU�QHJUH�PDWH��(Q�HO�FDV�GH�IRQWV�SRWHQWV��RQ�VH�VRVSLWL�TXH�VLJXL�SRVVLEOH�XQD
H[SRVLFLy�SHU�VREUH�GHO�YDORU�OtPLW�DGPLVVLEOH��KDXUj�GH�GLVSRVDU�VH�GH�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy
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TXH�GLILFXOWLQ�L�IDFLQ�LPSRVVLEOH�HO�IOX[�UDGLDQW�OOLXUH��GLUHFWH�L�UHIOH[DW��4XDQW�OD�QDWXUDOHVD�GHO
WUHEDOO� UHTXHUHL[L� TXH� O¶XVXDUL� RSHUL� MXQW� D� XQD� IRQW� GH� UDGLDFLy�89� QR� SURWHJLGD�� KDXUj� GH
IHU�VH�~V�GHOV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�SHUVRQDO��(OV�XOOV�HVWDUDQ�SURWHJLWV�DPE�XOOHUHV�R�PjVFDUD
GH� SURWHFFLy� IDFLDO�� GH� PDQHUD� TXH� V¶DEVRUEHL[LQ� OHV� UDGLDFLRQV� TXH� VREUH� HOOV� LQFLGHL[LQ�
$QjORJDPHQW�� KDXUDQ�GH�SURWHJLU�VH� OHV�PDQV��XWLOLW]DQW�JXDQWV�GH�FRWy�� L� OD�FDUD��HPSUDQW
TXDOVHYRO�WLSXV�GH�SURWHFFLy�IDFLDO�

/¶H[SRVLFLy� GHOV� XOOV� L� SHOO� QR� SURWHJLWV� D� OD� UDGLDFLy�89�SRW� FRQGXLU� D� XQD� LQIODPDFLy� GHOV
WHL[LWV��WHPSRUDO�R�SURORQJDGD��DPE�ULVFRV�YDULDEOHV��(Q�HO�FDV�GH�OD�SHOO��SRW�GRQDU�OORF�D�XQ
HULWHPD�VLPLODU�D�XQD�FUHPDGD�VRODU� L��HQ�HO�FDV�GHOV�XOOV��D�XQD�FRQMXQWLYLWLV� L�TXHUDWLWLV� �R
LQIODPDFLy�GH�OD�FzUQLD���GH�UHVXOWDWV�LPSUHYLVLEOHV�

/D� IRQW� pV� EjVLFDPHQW� HO� VRO� SHUz� WDPEp� HV� WUREHQ� HQ� OHV� DFWLYLWDWV� LQGXVWULDOV� GH� OD
FRQVWUXFFLy�� OOXPV� IOXRUHVFHQWV�� LQFDQGHVFHQWV� L� GH� GHVFjUUHJD� JDVRVD�� RSHUDFLRQV� GH
VROGDGXUD��7,*�0,*���EXIDGRU�G¶DUF�HOqFWULF�L�OjVHUV�

/HV�PHVXUHV�GH�FRQWURO�SHU�D�SUHYHQLU�H[SRVLFLRQV�LQGHJXGHV�D�OHV�UDGLDFLRQV�QR�LRQLW]DQWV
VH� FHQWUHQ� HQ� O¶HPSUDPHQW� GH� SDQWDOOHV�� EOLQGDWJHV� L� (TXLSV� GH� 3URWHFFLy� ,QGLYLGXDO� �SHU
H[HPSOH� SDQWDOOD� GH� VROGDGXUD� DPE� YLVRU� GH� FqOāOXOD� IRWRVHQVLEOH��� SURFXUDQW� PDQWHQLU
GLVWjQFLHV� DGHTXDGHV� SHU� D� UHGXLU�� WHQLQW� HQ� FRPSWH� O¶HIHFWH� GH�SURSRUFLRQDOLWDW� LQYHUVD�DO
TXDGUDW� GH� OD� GLVWjQFLD�� OD� LQWHQVLWDW� GH� O¶HQHUJLD� UDGLDQW� HPHVD� GHV� GH� IRQWV� TXH� HV
SURSDJXHQ�HQ�GLIHUHQW�ORQJLWXG�G¶RQD�

/jVHU

/D� PLVVLy� G¶XQ� OjVHU� pV� OD� GH� SURGXLU� XQ� UDLJ� G¶DOWD� GHQVLWDW� L� V¶KD� HPSUDW� HQ� FDPSV� WDQ
GLYHUVRV�FRP�FLUXUJLD��WRSRJUDILD�R�FRPXQLFDFLy��(V�FRQVWUXHL[HQ�XQLWDWV�DPE�IRUoD�SROVDQW�R
FRQWLQXD�GH�UDGLDFLy��WDQW�YLVLEOH�FRP�LQYLVLEOH��$TXHVWHV�XQLWDWV��VL�VyQ�VXILFLHQWPHQW�SRWHQWV�
SRGHQ�GDQ\DU�OD�SHOO�L��HQ�SDUWLFXODU��HOV�XOOV�VL�HVWDQ�H[SRVDWV�D�OD�UDGLDFLy��/D�XQLWDW�SROVDQW
G¶DOWD�HQHUJLD�pV�SDUWLFXODUPHQW�SHULOORVD�TXDQ�HO�SRO]H�FXUW�GH� UDGLDFLy� LPSDFWH�HQ�HO� WHL[LW
FDXVDQW�XQD�DPSOLD�OHVLy�DO�YROWDQW�GHO�PDWHL[��(OV�OjVHUV�G¶RQD�FRQWLQXD�WDPEp�SRGHQ�FDXVDU
GDQ\V�HQ�HOV�XOOV�L�OD�SHOO��(OV�GH�UDGLDFLy�,5�L�9�SUHVHQWDUDQ�SHULOO�SHU�D�OD�UHWLQD��HQ�IRUPD�GH
FUHPDGHV��HOV�GH�UDGLDFLy�89�H�,5�SRGHQ�VXSRVDU�XQ�ULVF�SHU�D�OD�FzUQLD�L�HO�FULVWDOāOt��'¶XQD
PDQHUD�JHQHUDO��OD�SHOO�pV�PHQ\V�VHQVLEOH�D�OD�UDGLDFLy�OjVHU�L�HQ�HO�FDV�G¶XQLWDWV�GH�UDGLDFLy
9�L�,5�GH�JUDQV�SRWqQFLHV��SRGHQ�RFDVLRQDU�FUHPDGHV�

(OV� OjVHUV�V¶KDQ�FODVVLILFDW��G¶DFRUG�DPE�HOV� ULVFRV�DVVRFLDWV�DO� VHX�~V��HQ�HOV�GRV�JUXSV� L
TXDWUH�FODVVHV�VHJ�HQWV�

M� *UXS�$��XQLWDWV�LQWUtQVHFDPHQW�VHJXUHV�L�DTXHOOHV�TXH�FDXHQ�GLQV�GH�OHV�FODVVHV�,�\�,,�
x &ODVVH�,��HOV�QLYHOOV�G¶H[SRVLFLy�Pj[LPD�SHUPLVVLEOH�QR�SRGHQ�VHU�H[FHGLWV�
x &ODVVH�,,��GH�ULVF�EDL[��HPLVVLy�OLPLWDGD�D���P:�HQ�PHQ\V�GH������V��HQWUH�����QP�L

����QPO��HV�SUHYHXHQ�HOV�ULVFRV�SHU�GHVYLDPHQW�GH�OD�UDGLDFLy�UHIOH[DGD�LQFORHQW�OD
UHVSRVWD�GH�FHQWHOOHV�

N� *UXS�%��WRWV�HOV�OjVHUV�SUHVHQWV�R�GH�RQD�FRQWLQXD�DPE�SRWHQFLD�PDMRU�G¶��P:��FRP�HV
GHILQHL[�D�OHV�FODVVHV�,,,D��,,,E�L�,9�UHVSHFWLYDPHQW�
x &ODVVH�,,,D��ULVF�EDL[��HPLVVLy� OLPLWDGD�D���YHJDGHV� OD�FRUUHVSRQHQW�D� OD�FODVVH� ,,�

O¶~V�G¶LQVWUXPHQWV�zSWLFV�SRW�UHVXOWDU�SHULOOyV�
x &ODVVH�,,,E��ULVF�PLWMj��PDMRU�OtPLW�G¶HPLVVLy��O¶LPSDFWH�VREUH�O¶XOO�SRW�UHVXOWDU�SHULOOyV�

SHUz�QR�UHVSHFWH�D�OD�UHIOH[Ly�GLIXVD�
xx &ODVVH�,9��ULVF�DOW��PDMRU�OtPLW�G¶HPLVVLy��O¶LPSDFWH�SHU�UHIOH[Ly�GLIXVD�SRW�VHU�SHULOOyV�

SRGHQ� FDXVDU� IRF� L� FUHPDU� OD� SHOO�� (O� JUDX� GH� SURWHFFLy� QHFHVVDUL� GHSqQ� GH� OD
ORQJLWXG�G¶RQD� L�GH� O¶HQHUJLD�HPHVD�SHU� OD�UDGLDFLy��4XDOVHYRO�HTXLS�EDVH�V¶KD�GH
GLVVHQ\DU� G¶DFRUG� DPE� PHVXUHV� GH� VHJXUHWDW� DSURSLDGHV�� FRP� SHU� H[HPSOH�
HQFDL[RQDPHQW�SURWHFWRU��REWXUDGRU�G¶HPLVVLy��VHQ\DO�DXWRPjWLFD�GH�HPLVVLy��HWF�

(OV� OjVHUV� SRGHQ� SURGXLU� OOXP� YLVLEOH� ��������� QP��� DOJXQD� UDGLDFLy� 89� ��������� QP��� R
FRPXQDPHQW�UDGLDFLy�,5������QP�±���P��

$�FRQWLQXDFLy��HV�SUHVHQWD�XQD�JXLD�GH�ULVFRV�DVVRFLDWV�DPE�XQLWDWV�FRQFUHWHV�GH�UDLJV�OjVHU�
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D� $PE�OjVHUV�GH�OD�FODVVH�,,,D������P:���V¶KD�GH�SUHYHQLU�~QLFDPHQW�OD�YLVLy�GLUHFWD�GHO
UDLJ�

E� $PE� HOV� GH� OD� FODVVH� ,,,E� L� SRWqQFLHV� FRPSUHVHV� HQWUH� ��P:�\�����P:�� V¶KD� GH
SUHYHQLU� O¶LPSDFWH� GH� OD� UDGLDFLy� GLUHFWD� L� GH� UHIOH[Ly� HVSHFXODU�� HQ� HOV� XOOV� QR
SURWHJLWV��TXH�SRW�UHVXOWDU�SHULOOyV�

F� $PE�OjVHUV�GH�OD�FODVVH�,9�L�SRWqQFLHV�PDMRUV�GH�����P:��V¶KD�GH�SUHYHQLU�O¶LPSDFWH
GH� OD� UDGLDFLy�GLUHFWD��GH� OHV� UHIOH[LRQV�VHFXQGDULHV� L�GH� OHV�UHIOH[LRQV�GLIXVHV��TXH
SRW�UHVXOWDU�SHULOOyV�
$�PpV�GHOV�ULVFRV�DVVRFLDWV�D�DTXHVW�WLSXV�GH�UDGLDFLy��V¶KD�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�HOV
GHJXWV�D�OHV�XQLWDWV�G¶HQHUJLD�HOqFWULFD�HPSUDWV�SHU�D�VXEPLQLVWUDU�HQHUJLD�D�O¶HTXLS
OjVHU�� $� FRQWLQXDFLy�� HV� GyQD� XQ� FRGL� GH� SUjFWLFD� TXH� FREUHL[� SHUVRQDO�� jUHD� GH
WUHEDOO��HTXLS�L�RSHUDFLy��UHVSHFWLYDPHQW��HQ�O¶~V�GH�OjVHUV�
7RWV� HOV� XVXDULV� V¶KDQ� GH� VRWPHWUH� D� XQ� H[DPHQ� RIWDOPROzJLF� SHULzGLFDPHQW�� IHQW
qPIDVL� HVSHFLDO�HQ� OHV� FRQGLFLRQV�GH� OD� UHWLQD��/HV�SHUVRQHV�TXH� WUHEDOOHQ�DPE� OD
FODVVH�,,,E�L�,9��WLQGUDQ�DO�PDWHL[�WHPSV�XQ�H[DPHQ�PqGLF�G¶LQVSHFFLy�GH�GDQ\V�D�OD
SHOO�

G� $PE�SULRULWDW�D�TXDOVHYRO�DXWRULW]DFLy��HO�FRQWUDFWLVWD�V¶DVVHJXUDUj�TXH�HOV�RSHUDULV
DXWRULW]DWV�HVWDQ�GHJXGDPHQW�HQWUHQDWV�WDQW�HQ�SURFHGLPHQW�GH�WUHEDOO�VHJXU�FRP�HQ
HO� FRQHL[HPHQW� GHOV� ULVFRV� SRWHQFLDOV� DVVRFLDWV� DPE� OD� UDGLDFLy� L� HTXLS� TXH� OD
JHQHUD�

H� 4XDOVHYRO� H[SRVLFLy� DFFLGHQWDO� TXH� VXSRVL� LPSDFWH� HQ� HOV� XOOV�� KDXUj� GH� VHU
UHJLVWUDGD�L�FRPXQLFDGD�DO�GHSDUWDPHQW�PqGLF�

I� /D�SUjFWLFD�DPE� OjVHU�GHO�JUXS�%� UHTXHUHL[� OD�PHVXUD�JHQHUDO�GH�SURWHFFLy�RFXODU�
SHUz�TXH�PDL�VHUj�XWLOLW]DGD�SHU�YLVLy�GLUHFWD�GHO�UDLJ�

��¬UHD�GH�WUHEDOO�

D� /¶HTXLS� OjVHU� V¶LQVWDOāODUj� HQ� XQD� jUHD� R� UHFLQWH� GHJXGDPHQW� FRQWURODWV�� /D
LOāOXPLQDFLy�GHO�UHFLQWH�KDXUj�GH�VHU�WDO�PDQHUD�TXH�HYLWL�OD�GLODWDFLy�GH�OD�SXSLOāOD�GH
O¶XOO�L�DL[t�GLVPLQXLU�OD�SRVVLELOLWDW�GH�OHVLy�

E� (OV�UDLJV�OjVHU�UHIOHFWLWV�SRGHQ�VHU�WDQW�SHULOORVRV�FRP�HOV�GLUHFWHV��L�SHU�WDQW��KDXUDQ
G¶HOLPLQDU�VH�OHV�VXSHUItFLHV�UHIOHFWDQWV�L�SROLGHV�

F� $�O¶jUHD�GH�WUHEDOO�V¶KDXUj�G¶LQYHVWLJDU�SHULzGLFDPHQW� OD�SUHVqQFLD�GH�TXDOVHYRO�JDV
Wz[LF�TXH�SXJXL�JHQHUDU�VH�GXUDQW�HO�WUHEDOO��SHU�H[HPSOH��O¶R]y�

G� 6¶KDQ�GH�FROāORFDU�VHQ\DOV�OOXPLQRVHV�G¶DGYHUWqQFLD�HQ�WRWHV�OHV�]RQHV�G¶HQWUDGD�DOV
UHFLQWHV�HQ�HOV�TXH�HOV� OjVHUV� IXQFLRQLQ��4XDQW� OD�VHQ\DO�HVWLJXL�HQ�DFFLy��KDXUj�GH
SURKLELU�VH�O¶DFFpV�DO�PDWHL[��/¶HTXLS�GH�VXEPLQLVWUDPHQW�GH�SRWqQFLD�DO�OjVHU�KD�GH
GLVSRVDU�GH�SURWHFFLy�HVSHFLDO�

H� $OOj�RQ�VLJXL�QHFHVVDUL��V¶KD�GH�SUHYHQLU�OD�SRVVLELOLWDW�GH�GHVYLDPHQW�GHO�UDLJ�IRUD�GH
O¶jUHD�GH� FRQWURO��PLWMDQoDQW� SURWHFFLRQV� L� EOLQGDWJHV�� (Q�HO� FDV� GH� UDGLDFLy� ,5�� KD
G¶HPSUDU�VH�PDWHULDOV�QR�LQIODPDEOHV�SHU�D�SURSRUFLRQDU�DTXHVWHV�EDUUHUHV�ItVLTXHV
DO� YROWDQW� GHO� OjVHU�� (Q� DTXHVWV� FDVRV�� V¶KD� G¶HYLWDU� OD� SUR[LPLWDW� GH� PDWHULDOV
LQIODPDEOHV�R�H[SORVLXV�

��(TXLS�

D� 4XDOVHYRO� RSHUDFLy� GH� PDQWHQLPHQW� KDXUj� GH� GXU�VH� VRODPHQW� VL� OD� IRUoD� HVWj
GHVFRQQHFWDGD�

E� 7RWV�HOV�OjVHUV��KDXUDQ�GH�GLVSRVDU�GH�UqWROV�G¶DGYHUWqQFLD�TXH�WLQGUDQ�HQ�FRPSWH�OD
FODVVH�GH� OjVHU�D�TXH�FRUUHVSRQ�L�HO� WLSXV�GH�UDGLDFLy�YLVLEOH�R�LQYLVLEOH�TXH�JHQHUD
O¶DSDUHOO�

F� 4XDQ�HOV�DSDUHOOV�TXH�SHUWDQ\HQ�DO�JUXS�%�QR�V¶XWLOLW]LQ��V¶KDXUDQ�GH�WUHXUH�OHV�FODXV
GH�FRQWURO�G¶HQJHJDGD��DL[t� FRP� OD�GH�FRQWURO�GH� IRUoD��TXH�TXHGDUDQ�FXVWRGLDGHV
SHU�OD�SHUVRQD�UHVSRQVDEOH�DXWRULW]DGD�SHU�HO�WUHEDOO�DPE�OjVHU�HQ�HO�ODERUDWRUL�

G� /HV�XOOHUHV�SURWHFWRUHV�QRUPDOLW]DWV��KDXUDQ�GH�FRPSURYDU�VH�UHJXODUPHQW� L�KDQ�GH
VHOHFFLRQDU�VH�G¶DFRUG�DPE�OD�ORQJLWXG�G¶RQD�GH�OD�UDGLDFLy�HPHVD�SHU�HO�OjVHU�HQ�~V�

H� 4XDOVHYRO�SURWHFWRU�GH�SDQWDOOD�TXH�V¶XWLOLW]L��KDXUj�GH�VHU�GH�PDWHULDO�DEVRUEHQW�TXH
SUHYLQJXL�OD�UHIOH[Ly�HVSHFXODU�

��2SHUDFLy�
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D� ÒQLFDPHQW�HO�PtQLP�QRPEUH�GH�SHUVRQHV�UHTXHULGHV�HQ�O¶RSHUDFLy�HV�WUREDUDQ�GLQV
GH� O¶jUHD�GH�FRQWURO�� QR�REVWDQW�� HQ�HO� FDV�GH� OjVHU� GH� OD� FODVVH� ,9�� DO�PHQ\V�GRV
SHUVRQHV�HVWDUDQ�VHPSUH�SUHVHQWV�GXUDQW�O¶RSHUDFLy�

E� ÒQLFDPHQW�SHUVRQDO�DXWRULW]DW�WLQGUj�SHUPtV�SHU�D�PXQWDU��DMXVWDU�L�RSHUDU�O¶HTXLS�GH
OjVHU�

F� /¶HTXLS� GH� OjVHU� KDXUj� G¶RSHUDU� HO� WHPSV� PtQLP� UHTXHULW� SHU� D� OD� UHDOLW]DFLy� GHOV
WUHEDOOV��QR�HV�GHL[DUj�HQ�IXQFLRQDPHQW�VHQVH�HVWDU�YLJLODW�

G� &RP�D�SURFHGLPHQW�GH�SURWHFFLy�JHQHUDO��KDXUDQ�G¶XWLOLW]DU�VH�XOOHUHV�TXH�SUHYLQJXLQ
HO�ULVF�GH�GDQ\�RFXODU�

H� /¶HTXLS�GH�OjVHU�KDXUj�GH�VHU�PXQWDW�D�XQD�DOoDGD�TXH�PDL�VXSHUL�OD�FRUUHVSRQHQW�DO
SLW�GH�O¶RSHUDGRU�

I� 6¶KD�GH�WHQLU�HVSHFLDO�FXUD�HQ�OD�UDGLDFLy�OjVHU�LQYLVLEOH��HVVHQW�HVVHQFLDO�OD�XWLOLW]DFLy
G¶XQ�HVFXW�SURWHFWRU�DO�OODUJ�GH�WRWD�OD�WUDMHFWzULD�

J� 'RQDW�TXH�HOV� OjVHUV�SROVDQWV�SUHVHQWHQ�XQ� ULVF� LQFUHPHQWDW�SHU� O¶RSHUDGRU��FRP�D
JXLD�G¶DOLQHDFLy�GHO�UDLJ��KDQ�G¶HPSUDU�VH�OjVHUV�GH�EDL[D�SRWqQFLD�G¶KHOL�R�QHy�TXH
SHUWDQ\LQ�D� OD�FODVVH�,,�� L�QR�FRQIRUPDU�VH�DPE�XQD�LQGLFDFLy�VRPHUD�GH�OD�GLUHFFLy
TXH�DGRSWDUj�HO�UDLJ��(Q�DTXHVWV�FDVRV��VHPSUH�V¶KD�G¶XWLOLW]DU�OD�SURWHFFLy�RFXODU�
(OV� VHUYHLV�GH�SUHYHQFLy� VHUDQ�HOV� HQFDUUHJDWV�G¶HVWLPDU� OD�PDJQLWXG� R� QLYHOOV� GHO
ULVF��OHV�VLWXDFLRQV�HQ�OHV�TXH�DTXHVW�HV�SURGXHL[��DL[t�FRP�FRQWURODU�SHULzGLFDPHQW
OHV�FRQGLFLRQV��O¶RUJDQLW]DFLy�GHOV�PqWRGHV�GH�WUHEDOO�L�OD�VDOXW�GHOV�WUHEDOODGRUV�DPE
OD�ILQDOLWDW�GH�SUHQGUH�OHV�GHFLVLRQV�SHU�D�HOLPLQDU��FRQWURODU�R�UHGXLU�HO�ULVF�PLWMDQoDQW
PHVXUHV� GH� SUHYHQFLy� HQ� O¶RULJHQ�� RUJDQLW]DWLYHV�� GH� SUHYHQFLy� FROāOHFWLYD�� GH
SURWHFFLy�LQGLYLGXDO��IRUPDWLYHV�L�LQIRUPDWLYHV�
(Q� FRQVWUXFFLy� DFRVWXPD� D� HPSUDU�VH� PRQRJUjILFDPHQW� HQ� O¶HVWDEOLPHQW
G¶DOLQHDFLRQV�L�QLYHOOV�WRSRJUjILFV�
3HU�OD�VHYD�H[WUHPD�SHULOORVLWDW��TXDQ�HO�OjVHU�HVWLJXL�HQIRFDW�SDUDOāOHO�DO�VzO��O¶jUHD�GH
SHULOO�V¶KDXUj�G¶DFRUGRQDU��/¶(TXLS�GH�3URWHFFLy�,QGLYLGXDO�FRQWUD�HO�OjVHU�VyQ�OHV
XOOHUHV�GH�SURWHFFLy�FRPSOHWD��DPE�HO�YLVRU�GRWDW�GHO�ILOWUH�DGHTXDW�DO�WLSXV�GH�OjVHU
TXH�HV�WUDFWL�

� ��
������ 5DGLDFLRQV�LRQLW]DQWV

'LQV� GH� O¶jPELW� GH� OD� FRQVWUXFFLy� H[LVWHL[HQ� SRFV� WUHEDOOV� SURSLV� HQ� HOV� TXH� HV� JHQHUHQ
DTXHVWV�WLSXV�GH�ULVFRV��PDOJUDW�TXH�VL�H[LVWHL[HQ�VLWXDFLRQV�RQ�HV�SXJXLQ�GRQDU�DTXHVW�WLSXV
GH�UDGLDFLy��FRP�VyQ�

� 'HWHFFLy� GH� GHIHFWHV� GH� VROGDGXUD� R� HVTXHUGHV� HQ� FDQRQDGHV�� HVWUXFWXUHV� L
HGLILFLV�

� &RQWURO�GH�GHQVLWDWV�³LQ�VLWX´�SHO�PqWRGH�QXFOHDU�
� &RQWURO�G¶LUUHJXODULWDWV�HQ�HO�QLYHOO�G¶RPSOHQDW�GH�UHFLSLHQWV�R�JUDQV�GLSzVLWV�
� ,GHQWLILFDFLy� GH� WUDMHFWzULHV�� HPSUDQW� WUDoDGRUV� HQ� FRUUHQWV� KLGUjXOLTXHV�

VHGLPHQWV��PRYLPHQW�GH�JUDQHOV��HWFqWHUD�

6HUj�REOLJDFLy�GHO�FRQWUDFWLVWD�DPE� OD�FROāODERUDFLy�GHO�VHX�VHUYHL�GH�SUHYHQFLy�GHWHUPLQDU
XQ�SURFHGLPHQW�GH�WUHEDOO�VHJXU�SHU�D�UHDOLW]DU�OHV�HVPHQWDGHV�RSHUDFLRQV�

7DPEp�HV�SRW�FRQVLGHUDU�XQD�SRVVLEOH�JHQHUDFLy�GH�ULVFRV�HQ� WUHEDOOV�UHDOLW]DWV�GLQWUH�G¶XQ
HQWRUQ�R�HQ�SUR[LPLWDW�GH�GHWHUPLQDGHV�LQVWDOāODFLRQV��FRP�SRGHQ�VHU�

� /HV� LQVWDOāODFLRQV� RQ� HV� UHDOLW]LQ� H[jPHQV� GH� PDOHWHV� L� HPEDOXPV� HQ� HOV
DHURSRUWV��GHWHFFLy�GH�FDUWHV�ERPED�

� /HV� LQVWDOāODFLRQV� PqGLTXHV� RQ� HV� UHDOLW]LQ� SUjFWLTXHV� GH� WHUjSLD�� PLWMDQoDQW
UDGLDFLRQV�LRQL]DQWV�

� /HV�LQVWDOāODFLRQV�PqGLTXHV�RQ�HV�UHDOLW]HQ�SUjFWLTXHV�GH�GLDJQzVWLF�DPE�UDLJV�;
DPE�HTXLSV�DPE�XQ�SRWHQFLDO�G¶RSHUDFLy�SHU�GLVVHQ\��VLJXL�PDMRU�GH����.LORYROWV�

� /HV� LQVWDOāODFLRQV� PqGLTXHV� RQ� HV� PDQLSXOD� R� HV� WUDFWL� PDWHULDO� UDGLRDFWLX�� HQ
IRUPD�GH�IRQWV�QR�VHJHOODGHV��SHU�D�~V�HQ�WHUjSLD�R�GLDJQzVWLF�DPE�WqFQLTXHV��LQ
YLYR��

� /HV�LQVWDOāODFLRQV�G¶~V�LQGXVWULDO�RQ�HV�WUDFWL�R�PDQLSXOL�PDWHULDO�UDGLRDFWLX�
� (OV�DFFHOHUDGRUV�GH�SDUWtFXOHV�R�G¶LQYHVWLJDFLy�R�G¶~V�LQGXVWULDO�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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� /HV� LQVWDOāODFLRQV� L� HTXLSV� SHU� D� JDPPDJUDItD� R� UDGLRJUDILD� LQGXVWULDO�� VLJXL
PLWMDQoDQW�O¶~V�GH�IRQWV�UDGLRDFWLXV�R�HTXLSV�HPLVVRUV�GH�UDLJ�;�

� (OV�GLSzVLWV�GH�UHVLGXV�UDGLRDFWLXV��WDQW�WUDQVLWRULV�FRP�GHILQLWLXV�
� /HV�LQVWDOāODFLRQV�RQ�HV�SURGXHL[LQ��IDEULTXL��UHSDUL�R�HV�IDFL�PDQXWHQFLy�GH�IRQWV�R

HTXLSV�JHQHUDGRUV�GH�UDGLDFLRQV�LRQLW]DQWV�
� &RQWURO�G¶LUUHJXODULWDWV�HQ�O¶HVSHVVRU�GH�EORFV�GH�SDSHU��OjPLQHV�GH�SOjVWLF�L�IXOOHV

GH�PHWDOO�R�HQ�HO�QLYHOO�G¶RPSOHQDW�GH�UHFLSLHQWV�R�JUDQV�GLSzVLWV�
� (VWLPDFLy�GH� O¶DQWLJXLWDW� GH�VXEVWjQFLHV��HPSUDQW�HO� FDUERQL����R�DOWUHV� LVzWRSV�

FRP�O¶DUJy����R�HO�IzVIRU����
� ,OāOXPLQDFLy�SDVVLYD�GH�UHOORWJHV�R�GH�VRUWLGHV�G¶HPHUJqQFLD�

/HV�IXQFLRQV�GH�SURWHFFLy�UDGLROzJLFD�VyQ�UHVSRQVDELOLWDW�GHO�WLWXODU�GH�OD�LQVWDOāODFLy��HVVHQW
HO�&RQVHOO�GH�6HJXUHWDW�1XFOHDU�HO�TXL�GHFLGLUj�VL�KDQ�GH�VHU�HQFRPDQDGHV�D�XQ�6HUYHL�GH
3URWHFFLy� 5DGLROzJLFD� SURSL� GHO� WLWXODU� R� D� XQD� 8QLWDW� 7qFQLFD� GH� 3URWHFFLy� 5DGLROzJLFD
FRQWUDFWDGD�D�O¶HIHFWH�

/D�UHDFFLy�G¶XQ�LQGLYLGX�D�O¶H[SRVLFLy�D�OHV�UDGLDFLRQV�GHSqQ�GH�OD�GRVL��GHO�YROXP�L�GHO�WLSXV
GHOV�WHL[LWV�LUUDGLDWV�

(QFDUD�TXH�SRGHQ�RFyUUHU�HQ�FRPELQDFLy��FRUUHQWPHQW�HV�ID�XQD�GLVWLQFLy�HQWUH�GXHV�FODVVHV
IRQDPHQWDOV�G¶DFFLGHQWV�SHU�UDGLDFLy��pV�GLU��D��,UUDGLDFLy�H[WHUQD�DFFLGHQWDO��SHU�H[HPSOH�HQ
WUHEDOOV�GH�UDGLRJUDILDW�GH�VROGDGXUD���E��&RQWDPLQDFLy�UDGLRDFWLYD�DFFLGHQWDO�

(OV�QLYHOOV�Pj[LPV�GH�GRVL�SHUPHVD�KDQ�HVWDW� IL[DWV�WHQLQW�HQ�FRPSWH�TXH�HO�FRV�KXPj�SRW
WROHUDU�XQD�FHUWD�TXDQWLWDW�GH� UDGLDFLy�VHQVH�SHUMXGLFDU�HO� IXQFLRQDPHQW�GHO�VHX�RUJDQLVPH
HQ� JHQHUDO�� $TXHVWV� QLYHOOV� VyQ�� SHU� D� SHUVRQHV� TXH� WUHEDOOHQ� HQ� =RQHV�&RQWURODGHV� �SHU
H[HPSOH�HGLILFL�GH�FRQWHQFLy�GH�FHQWUDO�QXFOHDU��L�WHQLQW�HQ�FRPSWH�O¶HIHFWH�DFXPXODWLX�GH�OHV
UDGLDFLRQV�VREUH�O¶RUJDQLVPH����UHPV�SHU�DQ\�y�����PLOLUHPV�SHU�VHWPDQD��3HU�D�GHWHFWDU�L
DPLGDU�HOV�QLYHOOV�GH�UDGLDFLy��V¶HPSUHQ�HOV�FRPSWDGRUV�*HLJHU�

3HU�DO�FRQWURO�GH�OD�GRVL�UHEXGD��V¶KD�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�WUHV�IDFWRUV��D��WHPSV�GH�WUHEDOO��E�
GLVWjQFLD�GH�OD�IRQW�GH�UDGLDFLy��F��$SDQWDOODPHQW��(O�WHPSV�GH�WUHEDOO�SHUPqV�V¶REWp�GLYLGLQW
OD� GRVL� Pj[LPD� DXWRULW]DGD� SHU� OD� GRVL� UHEXGD� HQ� XQ� PRPHQW� GRQDW�� /D� GRVL� UHEXGD� pV
LQYHUVDPHQW�SURSRUFLRQDO�DO�TXDGUDW�GH� OD�GLVWjQFLD�D� OD� IRQW�GH�UDGLDFLy��(OV�PDWHULDOV�TXH
V¶HPSUHQ�KDELWXDOPHQW�FRP�EDUUHUHV�G¶DSDQWDOODPHQW� VyQ�HO� IRUPLJy� L� HO�SORP��HQFDUD�TXH
WDPEp� VH� Q¶XVHQ� G¶DOWUHV� FRP� O¶DFHU�� WRW[RV� PDVVLVVRV� GH� IDQJ�� JUDQLW�� FDOFjULD�� HWF��� HQ
JHQHUDO��O¶HVSHVVRU�QHFHVVDUL�HVWj�HQ�IXQFLy�LQYHUVD�GH�OD�GHQVLWDW�GHO�PDWHULDO�

3HU� D� YHULILFDU� OHV� GRVLV� GH� UDGLDFLy� UHEXGHV� V¶XWLOLW]HQ� GRVtPHWUHV� LQGLYLGXDOV�� TXH� SRGHQ
FRQVLVWLU� HQ� XQD� SHOāOtFXOD� GRVLPqWULFD� R� XQ� HVWLOGRVtPHWUH� LQWHJUDGRU� GH� EXW[DFD�� 6HPSUH
TXH�QR�V¶HVSHFLILTXL�HO�FRQWUDUL��HO�GRVtPHWUH�LQGLYLGXDO�HV�GXUj�D�OD�EXW[DFD�R�GDYDQWHU�GH�OD
URED�GH� WUHEDOO�� WHQLQW� HVSHFLDO� FXUD� HQ�QR� FROāORFDU� HOV� GRVtPHWUHV� VREUH� FDS�REMHFWH� TXH
DEVRUEHL[L�UDGLDFLy��SHU�H[HPSOH�REMHFWHV�PHWjOāOLFV��

+DXUj�GH�GXU�VH�XQ�/OLEUH�GH�UHJLVWUH��RQ�ILJXUDUj�OHV�GRVLV�UHEXGHV�SHU�FDGDVFXQ�GHOV
WUHEDOODGRUV�SURIHVVLRQDOPHQW�H[SRVDWV�D�UDGLDFLRQV�

� ��
����0$1,38/$&,Ï�'(�0$7(5,$/6

7RWD�PDQXWHQFLy�GH�PDWHULDO�FRPSRUWD�XQ�ULVF��SHU�WDQW��GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�SUHYHQWLX��V¶KD
GH�WHQGLU�D�HYLWDU�WRWD�PDQLSXODFLy�TXH�QR�VLJXL�HVWULFWDPHQW�QHFHVVjULD��HQ�YLUWXW�GHO�FRQHJXW
D[LRPD�GH�VHJXUHWDW�TXH�GLX�TXH�³HO�WUHEDOO�PpV�VHJXU�pV�DTXHOO�TXH�QR�HV�UHDOLW]D´�

3HU�D�PDQLSXODU�PDWHULDOV�pV�SUHFHSWLX�SUHQGUH�OHV�VHJ�HQWV�SUHFDXFLRQV�HOHPHQWDOV�

� &RPHQoDU� SHU� OD� FjUUHJD� R�PDWHULDO� TXH� DSDUHL[�PpV� VXSHUILFLDOPHQW�� pV� GLU� HO
SULPHU�L�PpV�DFFHVVLEOH�

� /OLXUDU�HO�PDWHULDO��QR�WLUDU�OR�
� &ROāORFDU�HO�PDWHULDO�RUGHQDW�L�HQ�FDV�G¶DSLODW�HVWUDWLILFDW��TXH�DTXHVW�HV�UHDOLW]L�HQ

SLOHV�HVWDEOHV��OOXQ\�GH�SDVVDGLVVRV�R�OORFV�RQ�SXJXL�UHEUH�FRSV�R�GHVJDVWDU�VH�
� 8WLOLW]DU� JXDQWV� GH� WUHEDOO� L� FDOoDW� GH� VHJXUHWDW� DPE� SXQWHUD� PHWjOāOLFD� L

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



HPEXDWDGD�HQ�HPSHQ\D�L�WXUPHOOV�
� (Q�HO�PDQHMDPHQW�GH�FjUUHJXHV�OODUJXHV�HQWUH�GXHV�R�PpV�SHUVRQHV��OD�FjUUHJD

SRW�PDQWHQLU�VH�HQ�OD�Pj��DPE�HO�EUDo�HVWLUDW�DO�OODUJ�GHO�FRV��R�Ep�VREUH�O¶HVSDWOOD�
� 6¶XWLOLW]DUDQ�OHV�IHUUDPHQWHV�L�PLWMDQV�DX[LOLDUV�DGHTXDWV�SHU�DO�WUDQVSRUW�GH�FDGD

WLSXV�GH�PDWHULDO�
� (Q�OHV�RSHUDFLRQV�GH�FjUUHJD�L�GHVFjUUHJD��HV�SURKLELUj�FROāORFDU�VH�HQWUH�OD�SDUW

SRVWHULRU�GHO�FDPLy�L�XQD�SODWDIRUPD��SDO��SLODU�R�HVWUXFWXUD�YHUWLFDO�IL[D�
� 6L�GXUDQW� OD�GHVFjUUHJD�V¶XWLOLW]HQ� IHUUDPHQWHV�� FRP�EUDoRV�GH�SDODQFD��XQJOHV�

SRWHV�GH�FDEUD�R�VLPLODU��GLVSRVDU�OD�PDQLREUD�GH�WDO�PDQHUD�TXH�HV�JDUDQWHL[L�HO
TXH�QR�HV�YLQJXL�OD�FjUUHJD�GDPXQW�L�TXH�QR�UHOOLVTXL�

(Q�HO�UHODWLX�D�OD�PDQLSXODFLy�GH�PDWHULDOV�HO�FRQWUDFWLVWD�HQ�O¶HODERUDFLy�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW
L�6DOXW�KDXUj�GH�WHQLU�HQ�FRPWH�OHV�VHJ�HQWV�SUHPLVVHV�

,QWHQWDU�HYLWDU�OD�PDQLSXODFLy�PDQXDO�GH�FjUUHJXHV�PLWMDQoDQW�

� $XWRPDWLW]DFLy�L�PHFDQLW]DFLy�GHOV�SURFHVVRV�
� 0HVXUHV�RUJDQLW]DWLYHV�TXH�HOLPLQLQ�R�PLQLPLW]LQ�HO�WUDQVSRUW�

$GRSWDU�0HVXUHV�SUHYHQWLYHV�TXDQ�QR�HV�SXJXL�HYLWDU�OD�PDQLSXODFLy�FRP�

� 8WLOLW]DFLy�G¶DMXGHV�PHFjQLTXHV�
� 5HGXFFLy�R�UHGLVVHQ\�GH�OD�FjUUHJD�
� $FWXDFLy�VREUH�OµRUJDQLW]DFLy�GHO�WUHEDOO�
� 0LOORUD�GH�O¶HQWRUQ�GH�WUHEDOO�

'RWDU�DOV�WUHEDOODGRUV�GH�OD�IRUPDFLy�L�LQIRUPDFLy�HQ�WHPHV�TXH�LQFORJXLQ�

� ÒV�FRUUHFWH�GH�OHV�DMXGHV�PHFjQLTXHV�
� ÒV�FRUUHFWH�GHOV�HTXLSV�GH�SURWHFFLy�LQGLYLGXDO�
� 7qFQLTXHV�VHJXUHV�SHU�D�OD�PDQLSXODFLy�GH�FjUUHJXHV�
� ,QIRUPDFLy�VREUH�HO�SHV�L�FHQWUH�GH�JUDYHWDW�

(OV�SULQFLSLV�EjVLFV�GH�OD�PDQXWHQFLy�GH�PDWHULDOV� ��

�HU���(O� WHPSV� GHGLFDW� D� OD� PDQLSXODFLy� GH� PDWHULDOV� pV� GLUHFWDPHQW� SURSRUFLRQDO� D
O¶H[SRVLFLy�DO�ULVF�G¶DFFLGHQW�GHULYDW�GH�GLWD�DFWLYLWDW�

�RQ��3URFXUDU�TXH�HOV�GLIHUHQWV�PDWHULDOV��DL[t�FRP�OD�SODWDIRUPD�GH�VXSRUW�L�GH�WUHEDOO
GH�O¶RSHUDUL��HVWLJXLQ�D�OD�PDWHL[D�DOoDGD�HQ�TXq�V¶KD�GH�WUHEDOODU�DPE�HOOV�

�HU���(YLWDU�HO� GLSRVLWDU� HOV�PDWHULDOV�GLUHFWDPHQW� VREUH�HO� WHUUD�� IHU�KR�VHPSUH�VREUH
FDW~IROV�R�FRQWHQLGRUV�TXH�SHUPHWLQ�HO�VHX�WUDVOODW�D�GRMR�

�DUW��(VFXUoDU�WDQW�FRP�VLJXL�SRVVLEOH�OHV�GLVWjQFLHV�D�UHFyUUHU�SHO�PDWHULDO�PDQLSXODW�
HYLWDQW�HVWDFLRQDPHQWV� LQWHUPHGLV�HQWUH�HO� OORF�GH�SDUWLGD�GHO�PDWHULDO�PDQLSXODW
HYLWDQW� HVWDFLRQDPHQWV� LQWHUPHGLV� HQWUH� HO� OORF� GH� SDUWLGD� GHO� PDWHULDO� L
O¶HPSODoDPHQW�GHILQLWLX�GH�OD�VHYD�SRVDGD�HQ�REUD�

�q�� 7UDJLQDU�VHPSUH�HOV�PDWHULDOV�D�GRMR��PLWMDQoDQW�SDORQQLHUV��FDW~IROV��FRQWHQLGRUV
R�SDOHWV��HQ�OORF�GH�SRUWDU�ORV�G¶XQ�HQ�XQ�

�q��� 1R� WUDFWDU�GH�UHGXLU�HO�QRPEUH�G¶DMXGDQWV�TXH� UHFXOOLQ� L� WUDJLQLQ�HOV�PDWHULDOV��VL
DL[z�FRPSRUWD�RFXSDU�HOV�RILFLDOV�R�FDSV�G¶HTXLS�HQ�RSHUDFLRQV�GH�PDQXWHQFLy�
FRLQFLGLQW� HQ� IUDQJHV� GH� WHPSV� SHUIHFWDPHQW� DSURILWDEOHV� SHU� O¶DYDQo� GH� OD
SURGXFFLy�

�q���0DQWHQLU� HVFODULWV�� VHQ\DOLW]DWV� L� HQOOXPHQDWV�� HOV� OORFV� GH� SDV� GHOV�PDWHULDOV� D
PDQLSXODU�

0DQHMDPHQW�GH�FjUUHJXHV�VHQVH�PLWMDQV�PHFjQLFV

3HU� D� O¶KLVVDW�PDQXDO� GH� FjUUHJXHV� OD� WRWDOLWDW� GHO� SHUVRQDO�G¶REUD� KDXUj� UHEXW� OD� IRUPDFLy
EjVLFD�QHFHVVjULD��FRPSURPHWHQW�VH�D�VHJXLU�HOV�VHJ�HQWV�SDVVRV�

�HU��� $SURSDU�VH�HO�PpV�SRVVLEOH�D�OD�FjUUHJD�
�RQ��� $VVHQWDU�HOV�SHXV�IHUPDPHQW�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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�HU��� $MXSLU�VH�GREOHJDQW�HOV�JHQROOV�
�DUW��� 0DQWHQLU�O¶HVTXHQD�GUHWD�
�q��� 6XEMHFWDU�O¶REMHFWH�IHUPDPHQW�
�q���� /¶HVIRUo�G¶DL[HFDU�O¶KDQ�GH�UHDOLW]DU�HOV�P~VFXOV�GH�OHV�FDPHV�
�q������'XUDQW�HO�WUDQVSRUW��OD�FjUUHJD�KDXUj�GH�URPDQGUH�HO�PpV�D�SURS�SRVVLEOH�GHO�FRV�
�q��� 3HU� DO� PDQHMDPHQW� GH� SHFHV� OODUJXHV� SHU� XQD� VROD� SHUVRQD� V¶DFWXDUj� VHJRQV� HOV

VHJ�HQWV�FULWHULV�SUHYHQWLXV�
K� 'XUj�OD�FjUUHJD�LQFOLQDGD�SHU�XQ�GHOV�VHXV�H[WUHPV��ILQV�O¶DOWXUD�GH�O¶HVSDWOOD�
L� $YDQoDUj� GHVSODoDQW� OHV�PDQV�DO� OODUJ� GH� O¶REMHFWH�� ILQV� DUULEDU� DO� FHQWUH� GH

JUDYHWDW�GH�OD�FjUUHJD�
M� (V�FROāORFDUj�OD�FjUUHJD�HQ�HTXLOLEUL�VREUH�O¶HVSDWOOD�
N� 'XUDQW� HO� WUDQVSRUW��PDQWLQGUj� OD� FjUUHJD� HQ�SRVLFLy� LQFOLQDGD�� DPE� O¶H[WUHP

GDYDQWHU�DL[HFDW�
�q��� eV�REOLJDWzULD� OD� LQVSHFFLy�YLVXDO�GH� O¶REMHFWH�SHVDW�D�DL[HFDU��SHU�D�HOLPLQDU�DUHVWHV

DILODGHV�
��q��� (VWj� SURKLELW� DL[HFDU�PpV� GH� ��� NJ� GH� IRUPD� LQGLYLGXDO�� (O� YDORU� OtPLW� GH� ���.J� SHU

KRPHV��SRW�VXSHUDU�VH�SXQWXDOPHQW�D����.J�TXDQ�HV�WUDFWL�GH�GHVFDUUHJDU�XQ�PDWHULDO
SHU�D�FROāORFDU�OR�VREUH�XQ�PLWMj�PHFjQLF�GH�PDQXWHQFLy��(Q�HO�FDV�GH� WUDFWDU�VH�GH
GRQHV��HV�UHGXHL[HQ�DTXHVWV�YDORUV�D����L����.J�UHVSHFWLYDPHQW�

��q��� eV�REOLJDWRUL�OD�XWLOLW]DFLy�G¶XQ�FRGL�GH�VHQ\DOV�TXDQ�V¶KD�G¶DL[HFDU�XQ�REMHFWH�HQWUH�XQV
TXDQWV��SHU�D�VXSRUWDU�O¶HVIRUo�DO�PDWHL[�WHPSV��3RW�VHU�TXDOVHYRO�VLVWHPD�D�FRQGLFLy
TXH�VLJXL�FRQHJXW�R�FRQYLQJXW�SHU�O¶HTXLS�

� ��
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$OV� HIHFWHV� GHO� SUHVHQW� (VWXGL� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� WLQGUDQ� OD� FRQVLGHUDFLy� GH� 6LVWHPHV� GH
3URWHFFLy� &ROāOHFWLYD�� HO� FRQMXQW� G¶HOHPHQWV� DVVRFLDWV�� LQFRUSRUDWV� DO� VLVWHPD� FRQVWUXFWLX�� GH
IRUPD� SURYLVLRQDO� L� DGDSWDGD� D� O¶DEVqQFLD� GH� SURWHFFLy� LQWHJUDGD� GH� PDMRU� HILFjFLD� �0$83��
GHVWLQDWV� D� DSDQWDOODU� R� FRQGRQDU� OD� SRVVLELOLWDW� GH� FRLQFLGqQFLD� WHPSRUDO� GH� TXDOVHYRO� WLSXV
G¶HQHUJLD� IRUD� GH� FRQWURO�� SUHVHQW� HQ� O¶DPELHQW� ODERUDO�� DPE� HOV� WUHEDOODGRUV�� SHUVRQDO� DOLq� D
O¶REUD� L�R� PDWHULDOV�� PjTXLQHV�� HTXLSV� R� IHUUDPHQWHV� SUz[LPHV� D� OD� VHYD� jUHD� G¶LQIOXqQFLD�
DQXOāODQW�R�UHGXLQW� OHV�FRQVHT�qQFLHV�G¶DFFLGHQW��/D�VHYD�RSHUDWLYLWDW�JDUDQWHL[� OD� LQWHJULWDW�GH
OHV�SHUVRQHV�R�REMHFWHV�SURWHJLWV��VHQVH�QHFHVVLWDW�G¶XQD�SDUWLFLSDFLy�SHU�D�DVVHJXUDU� OD�VHYD
HILFjFLD��$TXHVW�~OWLP�DVSHFWH�pV�HO�TXH�HVWDEOHL[�OD�VHYD�GLIHUqQFLD�DPE�XQ�(TXLS�GH�3URWHFFLy
,QGLYLGXDO��(3,��

(Q�DEVqQFLD�G¶KRPRORJDFLy�R�FHUWLILFDFLy�G¶HILFjFLD�SUHYHQWLYD�GHO�� �FRQMXQW�G¶DTXHVWV�6LVWHPHV
LQVWDOāODWV�� HO� FRQWUDFWLVWD� IL[DUj� HQ� HO� VHX� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� UHIHUqQFLD� L� UHODFLy� GHOV
3URWRFROV� G¶$VVDLJ�� &HUWLILFDWV� R� +RPRORJDFLRQV� DGRSWDGHV� L�R� UHTXHULWV� DOV� LQVWDOāODGRUV�
IDEULFDQWV�L�R�SURYHwGRUV��SHU�DO���FRQMXQW�GHOV�HVPHQWDWV�6LVWHPHV�GH�3URWHFFLy�&ROāOHFWLYD�

(OV�63&�PpV�UHOOHYDQWV�SUHYLVWRV�SHU�D� O¶H[HFXFLy�GHO� SUHVHQW�SURMHFWH�VyQ�HOV�� �LQGLFDWV�HQ
O¶DQQH[�G¶DTXHVWD�PHPzULD�TXH�FRQWLQGUj�OHV�ILW[HV�DPE�5,6&�$9$/8$&,Ï�0(685(6
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$OV�HIHFWHV�GHO�SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��WLQGUDQ�OD�FRQVLGHUDFLy�G¶(TXLSV�GH�3URWHFFLy
,QGLYLGXDO�� DTXHOOHV� SHFHV� GH� WUHEDOO� TXH� DFWXHQ� D� PRGH� GH� FREHUWD� R� SDQWDOOD� SRUWjWLO�
LQGLYLGXDOLW]DGD�SHU�D�FDGD�XVXDUL��GHVWLQDWV�D�UHGXLU�OHV�FRQVHT�qQFLHV�GHULYDGHV�GHO�FRQWDFWH
GH�OD�]RQD�GHO�FRV�SURWHJLGD��DPE�XQD�HQHUJLD�IRUD�GH�FRQWURO��G¶LQWHQVLWDW�LQIHULRU�D�OD�SUHYLVLEOH
UHVLVWqQFLD�ItVLFD�GH�O¶(3,�

/D�VHYD�XWLOLW]DFLy�KDXUj�GH�TXHGDU�UHVWULQJLGD�D�O¶DEVqQFLD�GH�JDUDQWLHV�SUHYHQWLYHV�DGHTXDGHV�
SHU�LQH[LVWqQFLD�GH�0$83��R�HQ�HO�VHX�GHIHFWH�63&�G¶HILFjFLD�HTXLYDOHQW�

7RWV� HOV� HTXLSV� GH� SURWHFFLy� LQGLYLGXDO� HVWDUDQ� GHJXGDPHQW� FHUWLILFDWV�� VHJRQV� QRUPHV
KDUPRQLW]DGHV�&(��6HPSUH�GH�FRQIRUPLWDW�DOV�5�'�����������5�'��������L�5�'���������

� (O� &RQWUDFWLVWD� 3ULQFLSDO� SRUWDUj� XQ� FRQWURO� GRFXPHQWDO� GHO� VHX� OOLXUDPHQW
LQGLYLGXDOLW]DW� DO� SHUVRQDO� �SURSL� R� VXEFRQWUDFWDW��� DPE� HO� FRUUHVSRQHQW� DYtV� GH� UHFHSFLy

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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VLJQDW�SHO�EHQHILFLDUL�

(Q� HOV� FDVRV� HQ� TXq� QR� H[LVWHL[LQ� QRUPHV� G¶KRPRORJDFLy� RILFLDO�� HOV� HTXLSV� GH� SURWHFFLy
LQGLYLGXDO�VHUDQ�QRUPDOLW]DWV�SHO�FRQVWUXFWRU��SHU�DO�VHX�~V�HQ�DTXHVWD�REUD��WULDWV�G¶HQWUH�HOV
TXH� H[LVWHL[LQ� HQ� HO� PHUFDW� L� TXH� UHXQHL[LQ� XQD� TXDOLWDW� DGHTXDGD� D� OHV� UHVSHFWLYHV
SUHVWDFLRQV�� 3HU� DTXHVWD� QRUPDOLW]DFLy� LQWHUQD� V¶KDXUj� GH� FRPSWDU� DPE� HO� YLVW�L�SODX� GHO
WqFQLF�TXH�VXSHUYLVD�HO�FRPSOLPHQW�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�SHU�SDUW�GH�OD�'LUHFFLy�G¶2EUD
R�'LUHFFLy�)DFXOWDWLYD�'LUHFFLy�G¶([HFXFLy�

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

(Q�DTXHVWD�SUHYLVLy�FDO�WHQLU�HQ�FRPSWH�OD�URWDFLy�GHO�SHUVRQDO��OD�YLGD�~WLO�GHOV�HTXLSV�L�OD�GDWD
GH�FDGXFLWDW��OD�QHFHVVLWDW�GH�IDFLOLWDU�ORV�D�OHV�YLVLWHV�G¶REUD��HWF�

(OV� (3,� PpV� UHOOHYDQWV�� SUHYLVWRV� SHU� D� O¶H[HFXFLy� PDWHULDO� GHO� SUHVHQW� SURMHFWH� VyQ� HOV
LQGLFDWV� HQ�� �O¶DQQH[� G¶DTXHVWD� PHPzULD� TXH� FRQWLQGUj� OHV� ILW[HV� DPE
5,6&�$9$/8$&,Ï�0(685(6
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/D�OHJLVODFLy�TXH�V¶KD�GH�FRPSOLU�UHVSHFWH�D�OD�SUHVqQFLD�GH�UHFXUVRV�SUHYHQWLXV�D�OHV�REUHV
GH� FRQVWUXFFLy�HVWj� FRQWHPSODGD�D� OD� OOHL����������� �'¶DFRUG�DPE�DTXHVWD� OOHL�� OD� SUHVqQFLD
GHOV�UHFXUVRV�SUHYHQWLXV�D�OHV�REUHV�GH�FRQVWUXFFLy�VHUj�SUHFHSWLYD�HQ�HOV�VHJ�HQWV�FDVRV�

O� 4XDQ� HOV� ULVFRV� HV� SXJXLQ� YHXUH� DJUHXMDWV� R�PRGLILFDWV� HQ� HO� GHVHQYROXSDPHQW� GHO
SURFpV� R� O¶DFWLYLWDW�� SHU� OD� FRQFXUUqQFLD� G¶RSHUDFLRQV� GLYHUVHV� TXH� HV� GHVHQYROXSHQ
VXFFHVVLYDPHQW�R�VLPXOWjQLDPHQW�L�TXH�IDFLQ�SUHFtV�HO�FRQWURO�GH�OD�FRUUHFWD�DSOLFDFLy
GHOV� PqWRGHV� GH� WUHEDOO�� /D� SUHVqQFLD� GH� UHFXUVRV� SUHYHQWLXV� GH� FDGD� FRQWUDFWLVWD
VHUj�QHFHVVDUL�TXDQ��GXUDQW�O¶REUD��HV�GHVHQYROXSLQ�WUHEDOOV�DPE�ULVFRV�HVSHFLDOV��FRP
HV�GHILQHL[HQ�HQ�HO�UHDO�GHFUHW���������

P� 4XDQ� HV� UHDOLW]LQ� DFWLYLWDWV� R� SURFHVVRV� TXH� UHJODPHQWjULDPHQW� HV� FRQVLGHULQ
SHULOORVRV�R�DPE�ULVFRV�HVSHFLDOV�

Q� 4XDQ� OD�QHFHVVLWDW� G¶DTXHVWD�SUHVqQFLD� VLJXL� UHTXHULGD�SHU� OD� ,QVSHFFLy�GH�7UHEDOO� L
6HJXUHWDW�6RFLDO��VL�OHV�FLUFXPVWjQFLHV�GHO�FDV�KR�H[LJLVVLQ�GHJXW�D�OHV�FRQGLFLRQV�GH
WUHEDOO�GHWHFWDGHV�

4XDQ�D�OHV�REUHV�GH�FRQVWUXFFLy�FRH[LVWHL[HQ�FRQWUDFWLVWHV�L�VXEFRQWUDFWLVWHV�TXH��GH�IRUPD
VXFFHVVLYD� R� VLPXOWjQLD�� SXJXLQ� FRQVWLWXLU� XQ� ULVF� HVSHFLDO� SHU� LQWHUIHUqQFLD� G¶DFWLYLWDWV�� OD
SUHVqQFLD�GHOV�

5HFXUVRV�SUHYHQWLXV

�pV��HQ�DTXHVWV�FDVRV��QHFHVVjULD�
(Q�VLWXDFLy�GH�ULVF�VDQLWDUL�&RYLG����HV�UHFRPDQD�SUHYHXUH�XQ�HTXLS�GH�QHWHMD�L�GHVLQIHFFLy
GHOV�HTXLSV�L�HLQHV�GH�O¶REUD�SHU�WDQW�HV�UHFRPDQD�LQFUHPHQWDU�OHV�KRUHV�SUHYLVWHV�GH�UHFXUV
SUHYHQWLX����

(OV�UHFXUVRV�SUHYHQWLXV�VyQ�QHFHVVDULV�TXDQ�HV�GHVHQYROXSLQ�WUHEDOOV�DPE�ULVFRV�HVSHFLDOV�
GHILQLWV�D�O¶DQQH[�,,�GHO�5'���������� ��

�� 7UHEDOOV� DPE� ULVFRV� HVSHFLDOPHQW� JUHXV� G¶HQWHUUDPHQW�� HQIRQVDPHQW� R� FDLJXGD
G¶DOWXUD�� SHU� OHV� SDUWLFXODUV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GH� O¶DFWLYLWDW� GHVHQYROXSDGD�� HOV
SURFHGLPHQWV�DSOLFDWV��R�O¶HQWRUQ�GHO�OORF�GH�WUHEDOO�

�� 7UHEDOOV�HQ�HOV�TXDOV�O¶H[SRVLFLy�D�DJHQWV�TXtPLFV�R�ELROzJLFV�VXSRVL�XQ�ULVF�G¶HVSHFLDO
JUDYHWDW��R�SHOV�TXH�OD�YLJLOjQFLD�HVSHFtILFD�GH�OD�VDOXW�GHOV�WUHEDOODGRUV�VLJXL�OHJDOPHQW
H[LJLEOH�

�� 7UHEDOOV�DPE�H[SRVLFLy�D�UDGLDFLRQV�LRQLW]DQWV�SHOV�TXH�OD�QRUPDWLYD�HVSHFtILFD�REOLJD
D�OD�GHOLPLWDFLy�GH�]RQHV�FRQWURODGHV�R�YLJLODGHV�

�� 7UHEDOOV�D�OD�SUR[LPLWDW�GH�OtQLHV�HOqFWULTXHV�G¶DOWD�WHQVLy�
�� 7UHEDOOV�TXH�H[SRVLQ�D�ULVF�G¶RIHJDPHQW�SHU�LPPHUVLy�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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�� 2EUHV� G¶H[FDYDFLy� GH� W~QHOV�� SRXV� L� DOWUHV� WUHEDOOV� TXH� VXSRVLQ�PRYLPHQWV� GH� WHUUD
VXEWHUUDQLV�

�� 7UHEDOOV�UHDOLW]DWV�HQ�LPPHUVLy�DPE�HTXLS�VXEDTXjWLF�
�� 7UHEDOOV�UHDOLW]DWV�HQ�FDL[RQV�G¶DLUH�FRPSULPLW�
���� 7UHEDOOV�TXH�LPSOLTXLQ�O¶~V�G¶H[SORVLXV�
��� 7UHEDOOV�TXH�UHTXHUHL[LQ�PXQWDU�R�GHVPXQWDU�HOHPHQWV�SUHIDEULFDWV�SHVDWV�

$�FRQWLQXDFLy�HV�GHWDOOHQ��GH�IRUPD�RULHQWDWLYD��OHV�DFWLYLWDWV�GH�O¶REUD�GHO�SUHVHQW�HVWXGL�GH
VHJXUHWDW�L�VDOXW��HQ�EDVH�D�O¶DYDOXDFLy�GH�ULVFRV�G¶DTXHVW��TXH�UHTXHUHL[HQ�OD�SUHVqQFLD�GH
UHFXUV�SUHYHQWLX�
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4XDQW� D� OD� VHQ\DOLW]DFLy� GH� O¶REUD�� pV� QHFHVVDUL� GLVWLQJLU� HQWUH� OD� TXH� HV� UHIHUHL[� D� OD� TXH
GHPDQGD� GH� O¶DWHQFLy� SHU� SDUW� GHOV� WUHEDOODGRUV� L� DTXHOOD� TXH� FRUUHVSRQ� DO� WUjILF� H[WHULRU
DIHFWDW�SHU�O¶REUD��(Q�HO�SULPHU�FDV�VyQ�G¶DSOLFDFLy�OHV�SUHVFULSFLRQV�HVWDEOHUWHV�SHU�HO�5HLDO
'HFUHW� ���������� GH� ��� G¶DEULO�� /D� VHQ\DOLW]DFLy� L� HO� DEDOLVDPHQW� GH� WUjILF� YpQHQ� UHJXODWV�
HQWUH� DOWUD� QRUPDWLYD�� SHU� OD� 1RUPD� ����,�&�� GH� OD� 'LUHFFLy�*HQHUDO� GH�&DUUHWHUHV� L� QR� pV
REMHFWH� GH� O¶(VWXGL� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� $TXHVWD� GLVWLQFLy� QR� H[FORX� OD� SRVVLEOH
FRPSOHPHQWDFLy� GH� OD� VHQ\DOLW]DFLy� GH� WUjILF� GXUDQW� O¶REUD� TXDQ� DTXHVWD� PDWHL[D� HV� IDFL
H[LJLEOH�SHU�D�OD�VHJXUHWDW�GHOV�WUHEDOODGRUV�TXH�WUHEDOOLQ�D�OD�LPPHGLDFLy�G¶DTXHVW�WUjILF�

6¶KD�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�TXH�OD�VHQ\DOLW]DFLy�SHU�VL�PDWHL[D�QR�HOLPLQD�HOV�ULVFRV��PDOJUDW�DL[z
OD� VHYD� REVHUYDFLy� TXDQ� pV� O¶DSURSLDGD� L� HVWj� EHQ� FROāORFDGD�� ID� TXH� O¶LQGLYLGX� DGRSWL
FRQGXFWHV� VHJXUHV��1R�pV� VXILFLHQW� DPE� FROāORFDU� XQ�SODIy�D� OHV� HQWUDGHV�GH� OHV�REUHV�� VL
GHVSUpV� HQ� OD�SUzSLD�REUD�QR�VH� VHQ\DOLW]D� O¶REOLJDWRULHWDW� G¶XWLOLW]DU� FLQWXUy� GH�VHJXUHWDW� DO
FROāORFDU� OHV� PLUHV� SHU� D� UHDOLW]DU� HO� WDQFDPHQW� GH� IDoDQD�� /D� VHQ\DOLW]DFLy� DEXQGDQW� QR
JDUDQWHL[�XQD�ERQD�VHQ\DOLW]DFLy��MD�TXH�HO�WUHEDOODGRU�DFDED�IHQW�FDV�RPtV�GH�TXDOVHYRO�WLSXV
GH�VHQ\DO�

(O� 5�'�������� HVWDEOHL[� TXH� OD� VHQ\DOLW]DFLy� GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW� HQ� HO� WUHEDOO� KDXUj
G¶XWLOLW]DU�VH� VHPSUH� TXH� O¶DQjOLVL� GHOV� ULVFRV� H[LVWHQWV�� OHV� VLWXDFLRQV� G¶HPHUJqQFLD
SUHYLVLEOHV�L�OHV�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV�DGRSWDGHV��SRVLQ�GH�PDQLIHVW�OD�QHFHVVLWDW�GH�

x &ULGDU�O¶DWHQFLy�GHOV�WUHEDOODGRUV�VREUH�O¶H[LVWqQFLD�GH�GHWHUPLQDWV�ULVFRV��SURKLELFLRQV
R�REOLJDFLRQV�

x $OHUWDU�DOV�WUHEDOODGRUV�TXDQ�HV�SURGXHL[L�XQD�GHWHUPLQDGD�VLWXDFLy�G¶HPHUJqQFLD�TXH
UHTXHUHL[L�PHVXUHV�XUJHQWV�GH�SURWHFFLy�R�HYDFXDFLy�

x )DFLOLWDU� DOV� WUHEDOODGRUV� OD� ORFDOLW]DFLy� L� LGHQWLILFDFLy� GH� GHWHUPLQDWV� PLWMDQV� R
LQVWDOāODFLRQV�GH�SURWHFFLy��HYDFXDFLy��HPHUJqQFLD�R�SULPHUV�DX[LOLV�

x 2ULHQWDU�R�JXLDU�DOV�WUHEDOODGRUV�TXH�UHDOLW]LQ�GHWHUPLQDGHV�PDQLREUHV�SHULOORVHV�

/D� VHQ\DOLW]DFLy� QR� KDXUj� GH� FRQVLGHUDU�VH� XQD� PHVXUD� VXEVWLWXWLYD� GH� OHV� PHVXUHV
WqFQLTXHV� L� RUJDQLW]DWLYHV� GH� SURWHFFLy� FROāOHFWLYD� L� KDXUj� G¶XWLOLW]DU�VH� TXDQ�� PLWMDQoDQW
DTXHVWHV�~OWLPHV��QR�KDJL�HVWDW�SRVVLEOH�HOLPLQDU�HOV�ULVFRV�R�UHGXLU�ORV�VXILFLHQWPHQW�

7DPSRF� KDXUj� GH� FRQVLGHUDU�VH� XQD�PHVXUD� VXEVWLWXWLYD� GH� OD� IRUPDFLy� L� LQIRUPDFLy� GHOV
WUHEDOODGRUV�HQ�PDWqULD�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW�HQ�HO�WUHEDOO�

$L[t�PDWHL[��VHJRQV�V¶HVWDEOHL[�HQ�HO�5�'�����������V¶KDXUj�GH�FRPSOLU�TXH�

���/HV� YLHV� L� VRUWLGHV� HVSHFtILTXHV� G¶HPHUJqQFLD� KDXUDQ� GH� VHQ\DOLW]DU�VH� FRQIRUPH� DO

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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5�'����������WHQLQW�HQ�FRPSWH�TXH�DTXHVWD�VHQ\DOLW]DFLy�KDXUj�GH�IL[DU�VH�HQ�HOV�OORFV
DGHTXDWV�L�WHQLU�OD�UHVLVWqQFLD�VXILFLHQW�

���(OV� GLVSRVLWLXV� QR� DXWRPjWLFV� GH� OOXLWD� FRQWUD� LQFHQGLV� KDXUDQ� G¶HVWDU� VHQ\DOLW]DWV
FRQIRUPH�DO�5�'����������WHQLQW�HQ�FRPSWH�TXH�DTXHVWD�VHQ\DOLW]DFLy�KDXUj�GH�IL[DU�VH
HQ�HOV�OORFV�DGHTXDWV�L�WHQLU�OD�UHVLVWqQFLD�VXILFLHQW�

���(O�FRORU�XWLOLW]DW�SHU�D�OD�LOāOXPLQDFLy�DUWLILFLDO�QR�SRGUj�DOWHUDU�R� LQIOXLU�HQ� OD�SHUFHSFLy
GH�OHV�VHQ\DOV�R�SDQHOOV�GH�VHQ\DOLW]DFLy�

���/HV�SRUWHV�WUDQVSDUHQWV�KDXUDQ�GH�WHQLU�XQD�VHQ\DOLW]DFLy�D�O¶DOWXUD�GH�OD�YLVWD�
���4XDQ�H[LVWHL[LQ�OtQLHV�G¶HVWHVD�HOqFWULFD�jUHHV��HQ�HO�FDV�TXH�YHKLFOHV�O¶REUD�KDJXHVVLQ

GH�FLUFXODU�VRWD�O¶HVWHVD�HOqFWULFD�V¶XWLOLW]DUj�XQD�VHQ\DOLW]DFLy�G¶DGYHUWqQFLD�

/D� LPSODQWDFLy�GH� OD�VHQ\DOLW]DFLy� L�EDOLVDPHQW�V¶KD�GH�GHILQLU�HQ�HOV�SOjQROV�GH� O¶(VWXGL�GH
6HJXUHWDW� L�6DOXW� L�V¶KD�GH� WHQLU� HQ�FRPSWH�HQ� OHV� ILW[HV�G¶DFWLYLWDWV��DO�PHQ\V� UHVSHFWH�HOV
ULVFRV�TXH�QR�V¶KDJLQ�SRJXW�HOLPLQDU�

� ��
����&21',&,216�'
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'XUDQW�OD�UHDOLW]DFLy�GH�OD�IDVH�XQ�GH�O¶REUD�HV�WDOODUj�OD�FLUFXODFLy�GH�YHKLFOHV�DO�FDUUHU�)RQW
9HOOD�L�HV�GHVYLDUDQ�SHO�FDUUHU�3DVVHLJ��FDUUHU�6DQW�&ULVWzIRO�L�FDUUHU�6DQW�3DX��/D�FLUFXODFLy
SHDWRQDO�HV�PDQWLQGUj�VHSDUDQW�O¶DFWXDFLy�GH�OD�]RQD�GH�SDV�DPE�XQ�YDOODW�� ��
'XUDQW� OD�UHDOLW]DFLy�GH� OD� IDVHV�GRV� L� WUHV�GH� O¶REUD�HV�EDOODUj�HO� OtPLW�G¶DFWXDFLy� L�HV� IDUDQ
SDVVRV�HQ�SODWDIRUPHV�SHOV�YLDQDQWV��0HQWUH�TXH�GXUDQW�OD�IDVH�GRV�HV�GHULYDUj�HO�WUjQVLW�GHO
3DVVHLJ�&RPWH�G¶ÊJDUD�L�GXUDQW�OD�IDVH�WUHV�HV�GHULYDUj�HO�WUjQVLW�GHO�FDUUHU�6DQW�3DX�� ��

(Q� HO� 3/$� '(� 6(*85(7$7� ,� 6$/87� HO� &RQWUDFWLVWD� GHILQLUj� OHV� GHVYLDFLRQV� L� SDVVRV
SURYLVLRQDOV�SHU�D�YHKLFOHV�L�YLDQDQWV��HOV�FLUFXLWV�L�WUDPV�GH�VHQ\DOLW]DFLy��OD�VHQ\DOLW]DFLy��OHV
PHVXUHV�GH�SURWHFFLy�L�GHWHFFLy��HOV�SDYLPHQWV�SURYLVLRQDOV��OHV�PRGLILFDFLRQV�TXH�FRPSRUWL
OD� LPSODQWDFLy� GH� O¶REUD� L� OD� VHYD� H[HFXFLy�� GLIHUHQFLDQW�� VL� pV� FDV�� OHV� GLIHUHQWV� IDVHV
G¶H[HFXFLy��$�DTXHVWV�HIHFWHV��HV� WLQGUj�HQ�FRPSWH�HO�TXH�GHWHUPLQD�OD�1RUPDWLYD�SHU�D�OD
LQIRUPDFLy� L� VHQ\DOLW]DFLy� G¶REUHV� DO� PXQLFLSL� L� OD� ,QVWUXFFLy�0XQLFLSDO� VREUH� OD� LQVWDOāODFLy
G¶HOHPHQWV�XUEDQV�D�O¶HVSDL�S~EOLF�GH�OD�FLXWDW�TXH�FRUUHVSRQJXL�

4XDQ�FRUUHVSRQJXL��G¶DFRUG�DPE�OHV�SUHYLVLRQV�G¶H[HFXFLy�GH�OHV�REUHV��HV�GLIHUHQFLDUj�DPE
FODUHGDW� L�SHU�FDGDVFXQD�GH� OHV�GLVWLQWHV� IDVHV�GH� O¶REUD��HOV�jPELWV�GH� WUHEDOO� L�HOV�jPELWV
GHVWLQDWV�D�OD�FLUFXODFLy�GH�YHKLFOHV�L�YLDQDQWV��G¶DFFpV�D�HGLILFLV�L�JXDOV��HWF����L�HV�GHILQLUDQ
OHV�PHVXUHV�GH�VHQ\DOLW]DFLy�L�SURWHFFLy�TXH�FRUUHVSRQJXLQ�D�FDGDVFXQD�GH�OHV�IDVHV�

eV�REOLJDWRUL�FRPXQLFDU�O¶LQLFL��O¶H[WHQVLy��OD�QDWXUDOHVD�GHOV�WUHEDOOV�L�OHV�PRGLILFDFLRQV�GH�OD
FLUFXODFLy�GH�YHKLFOHV�SURYRFDGHV�SHU� OHV�REUHV��D� OD�*XjUGLD�0XQLFLSDO� L�DOV�%RPEHUV�R�D
O¶$XWRULWDW�TXH�FRUUHVSRQJXL�

4XDQ�FDOJXL�SURKLELU� O¶HVWDFLRQDPHQW�HQ�]RQHV�RQ�KDELWXDOPHQW�pV�SHUPqV��HV�FROāORFDUj�HO
FDUWHOO�GH�³6(1<$/,7=$&,Ï�(;&(3&,21$/´�������;�����PP���DPE����GLHV�G¶DQWHODFLy�D
O¶LQLFL�GHOV�WUHEDOOV��WRW�FRPXQLFDQW�KR�D�OD�*XjUGLD�0XQLFLSDO�R�O¶$XWRULWDW�TXH�FRUUHVSRQJXL�

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

1R�HV�SRGUj�FRPHQoDU� O¶H[HFXFLy�GH� OHV�REUHV�VHQVH�KDYHU�SURFHGLW�D� OD� LPSODQWDFLy�GHOV
HOHPHQWV� GH�VHQ\DOLW]DFLy� L� SURWHFFLy�TXH�FRUUHVSRQJXLQ�� GHILQLWV�DO�3/$�'(�6(*85(7$7
DSURYDW�

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

(OV�DFFHVVRV�GH�YLDQDQWV�L�YHKLFOHV��HVWDUDQ�FODUDPHQW�GHILQLWV��VHQ\DOLW]DWV�L�VHSDUDWV
� ��

������ 1RUPHV�GH�3ROLFLD

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

x &RQWURO�G¶DFFHVVRV

8QD� YHJDGD� HVWDEOHUWD� OD� GHOLPLWDFLy� GHO� SHUtPHWUH� GH� O¶REUD�� FRQIRUPDWV� HOV� WDQFDPHQWV� L
DFFHVVRV�SHU�HOV�YLDQDQWV�L�GH�YHKLFOHV��HO�FRQWUDFWLVWD�DPE�OD�FROāODERUDFLy�GHO�VHX�VHUYHL�GH
SUHYHQFLy� GHILQLUj�� GLQV� GHO� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� HO� SURFpV� SHU� DO� FRQWURO� G¶HQWUDGD� L
VRUWLGD�GH�YHKLFOHV�HQ�JHQHUDO��LQFORVD�OD�PDTXLQjULD�FRP�JUXHV�PzELOV��UHWURH[FDYDGRUHV��L
GH�SHUVRQDO�GH�PDQHUD�TXH�JDUDQWHL[L�O¶DFFpV�~QLFDPHQW�D�SHUVRQHV�DXWRULW]DGHV�

4XDQ�OD�GHOLPLWDFLy�GH�O¶REUD�QR�HV�SXJXL�SRUWDU�D�WHUPH��SHU�OHV�SUzSLHV�FLUFXPVWjQFLHV�GH
O¶REUD��HO�FRQWUDFWLVWD��DO�PHQ\V�KDXUj�GH�JDUDQWLU�� O¶DFFpV�FRQWURODW�D� OHV� LQVWDOāODFLRQV�G¶~V
FRP~�GH� O¶REUD�� L�KDXUj�G¶DVVHJXUDU�TXH� OHV�HQWUDGHV�D� O¶REUD�HVWLJXLQ�VHQ\DOLW]DGHV�� L�TXH
TXHGLQ�WDQFDGHV�OHV�]RQHV�TXH�SXJXLQ�SUHVHQWDU�ULVFRV

x &RRUGLQDFLy�G¶LQWHUIHUqQFLHV�L�VHJXUHWDW�D�SHX�G¶REUD

(O� FRQWUDFWLVWD�� TXDQ� VLJXL� QHFHVVDUL�� GRQDW� HO� YROXP� G¶REUD�� HO� YDORU� GHOV� PDWHULDOV
HPPDJDW]HPDWV� L� DOWUHV� FLUFXPVWjQFLHV� TXH� DL[t� KR� DFRQVHOOLQ�� GHILQLUj� XQ� SURFpV� SHU
JDUDQWLU�O¶DFFpV�FRQWURODW�D�OHV�LQVWDOāODFLRQV�TXH�VXSRVLQ�ULVF�SHUVRQDO�L�R�FRP~�SHU�D�O¶REUD�L
O¶LQWUXVLVPH�D�O¶LQWHULRU�GH�O¶REUD�HQ�WDOOHUV��PDJDW]HPV��YHVWXDULV�L�G¶DOWUHV�LQVWDOāODFLRQV�G¶~V
FRP~�R�SDUWLFXODU�

� ��
������ ¬PELW�G
RFXSDFLy�GH�OD�YLD�S~EOLFD

x 2FXSDFLy�GHO�WDQFDPHQW�GH�O¶REUD

6¶HQWpQ�SHU�jPELW� G¶RFXSDFLy�HO� UHDOPHQW�RFXSDW�� LQFORHQW� WDQTXHV��HOHPHQWV�GH�SURWHFFLy�
EDUDQHV��EDVWLGHV��FRQWHQLGRUV��FDVHWHV��HWF�

(Q� HO� 3/$� '(� 6(*85(7$7� ,� 6$/87� (1� (/� 75(%$//� V¶HVSHFLILFDUj� OD� GHOLPLWDFLy� GH
O¶jPELW�G¶RFXSDFLy�GH�O¶REUD�L�HV�GLIHUHQFLDUj�FODUDPHQW�VL�DTXHVW�FDQYLD�HQ�OHV�GLIHUHQWV�IDVHV
GH�O¶REUD��/¶jPELW�R�HOV�jPELWV�G¶RFXSDFLy�TXHGDUDQ�FODUDPHQW�GLEXL[DWV�HQ�SOjQROV�SHU�IDVHV
L�LQWHUUHODFLRQDWV�DPE�HO�SURFpV�FRQVWUXFWLX�

/¶DPSODGD�Pj[LPD�D�RFXSDU�VHUj�SURSRUFLRQDO�D�O¶DPSODGD�GH�OD�YRUHUD��/¶HVSDL�OOLXUH�SHU�D
SDV�GH�YLDQDQWV�QR�VHUj�LQIHULRU�D�XQ�WHUo�������GH�O¶DPSODGD�GH�OD�YRUHUD�H[LVWHQW�

(Q�FDS�FDV�HV�SRGUj�RFXSDU�XQD�DPSODGD�VXSHULRU�D�WUHV�����PHWUHV�PHVXUDWV�GHV�GH�OD�OtQLD
GH�IDoDQD��QL�PpV�GH�GRV�WHUoRV�������GH�O¶DPSODGD�GH�OD�YRUHUD��VL�QR�TXHGD�DO�PHQ\V�XQD
IUDQMD�G¶DPSODGD�PtQLPD�G¶XQ�PHWUH�L�TXDUDQWD�FHQWtPHWUHV�������P��SHU�D�SDV�GH�YLDQDQWV�

4XDQ��SHU�O¶DPSODGD�GH�OD�YRUHUD��QR�VLJXL�SRVVLEOH�GHL[DU�XQ�SDV�SHU�D�YLDQDQWV�G¶XQ�PHWUH�L
TXDUDQWD�FHQWtPHWUHV�������P��HV�SHUPHWUj��GXUDQW�O¶H[HFXFLy�GHOV�WUHEDOOV�D�SODQWD�EDL[D��OD
FROāORFDFLy�GH�WDQTXHV�DPE�XQ�VRUWLQW�Pj[LP�GH�VHL[DQWD�FHQWtPHWUHV�����FP��GHL[DQW�XQ�SDV
PtQLP�SHU�D�YLDQDQWV�G¶XQ�PHWUH����P���3HU�D�O¶HQGHUURFDPHQW�GH�OHV�SODQWHV�VXSHULRUV�D�OD
SODQWD�EDL[D��HV�FROāORFDUj�XQD�WDQFD�D�OD�OtQLD�GH�IDoDQD�L�HV�IDUj�XQD�SURWHFFLy�YRODGD�SHU�OD
UHWHQFLy� G¶REMHFWHV� GHVSUHVRV� GH� OHV� FRWHV� VXSHULRUV�� 6L� OD� YRUHUD� pV� LQIHULRU� D� XQ� PHWUH
VHL[DQWD� FHQWtPHWUHV� ������ FP�� GXUDQW�HOV� WUHEDOOV�D� OD�SODQWD� EDL[D��HO� SDV�SHU�D� YLDQDQWV
G¶XQ�PHWUH� ���P��G¶DPSODGD�SRGUj�RFXSDU�SDUW�GH� OD�FDOoDGD�HQ� OD�PHVXUD�TXH�FDOJXL��(Q
DTXHVW�FDV��V¶KDXUj�GH�GHOLPLWDU�L�SURWHJLU�DPE�WDQTXHV�O¶jPELW�GHO�SDV�GH�YLDQDQWV�

x 6LWXDFLy�GH�FDVHWHV�L�FRQWHQLGRUV�

6¶LQGLFDUDQ�HQ�HO�3/$�'(�6(*85(7$7�,�6$/87�OHV�jUHHV�SUHYLVWHV�SHU�DTXHVW�IL�

� /HV� FDVHWHV�� FRQWHQLGRUV�� WDOOHUV� SURYLVLRQDOV� L� DSDUFDPHQW� GH� YHKLFOHV� G¶REUD�� VH
VLWXDUDQ�HQ�XQD�]RQD�SURSHUD�D�O¶REUD�TXH�SHUPHWL�DSOLFDU�HOV�VHJ�HQWV�FULWHULV�
� 3UHIHUHQWPHQW�� D� OD� YRUHUD�� GHL[DQW� XQ� SDV� PtQLP� G¶XQ� PHWUH� L� TXDUDQWD

FHQWtPHWUHV�������P��SHU�D�SDV�GH�YLDQDQWV�SHU�OD�YRUHUD�
� $�OD�YRUHUD��GHL[DQW�XQ�SDV�PtQLP�G¶XQ�PHWUH�L�TXDUDQWD�FHQWtPHWUHV�������P�

SHU�D�SDV�GH�YLDQDQWV�SHU�OD�]RQD�G¶DSDUFDPHQW�GH�OD�FDOoDGD�VHQVH�HQYDLU�FDS

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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FDUULO�GH�FLUFXODFLy�
� 6L�QR�KL�KD�SURX�HVSDL�D�OD�YRUHUD��HV�FROāORFDUDQ�D�OD�]RQD�G¶DSDUFDPHQW�GH�OD

FDOoDGD� SURFXUDQW� QR� HQYDLU� FDS� FDUULO� GH� FLUFXODFLy� L� GHL[DQW� VHPSUH� FRP� D
PtQLP�XQ�PHWUH���P��SHU�D�SDV�GH�YLDQDQWV�D�OD�YRUHUD�

�� (V�SURWHJLUj�HO�SDV�GH�YLDQDQWV�L�HV�FROāORFDUj�OD�VHQ\DOLW]DFLy�FRUUHVSRQHQW�

x 6LWXDFLy�GH�JUXHV�WRUUH�L�PXQWDFjUUHJXHV

1RPpV�SRGUDQ�HVWDU�HPSODoDWV�D�O¶jPELW�GH�O¶REUD�

x &DQYLV�GH�OD�=RQD�2FXSDGD

4XDOVHYRO�FDQYL�HQ�OD�]RQD�RFXSDGD�TXH�DIHFWL� O¶jPELW�GH�GRPLQL�S~EOLF�HV�FRQVLGHUDUj�XQD
PRGLILFDFLy�GHO�3/$�'(�6(*85(7$7�,�6$/87�(1�(/�75(%$//�L�V¶KDXUj�GH�GRFXPHQWDU�L
WUDPLWDU�G¶DFRUG�DPE�HO�5�'����������

� ��
������ 7DQFDPHQWV�GH�O
REUD�TXH�DIHFWHQ�O
jPELW�S~EOLF

x 7DQTXHV

6LWXDFLy 'HOLPLWDUDQ� HO� SHUtPHWUH� GH� O¶jPELW� GH� O¶REUD� R�� HQ
RUGHQDFLy�HQWUH�PLWJHUHV��WDQFDUDQ�HO�IURQW�GH�O¶REUD�R
VRODU�L�HOV�ODWHUDOV�GH�OD�SDUW�GH�YRUHUD�RFXSDGD�

7LSXV�GH�WDQTXHV (V� IRUPDUDQ�DPE�[DSD�PHWjOāOLFD�RSDFD�R�D�EDVH�GH
SODIRQV�SUHIDEULFDWV�R�G¶REUD�GH�IjEULFD�DUUHERVVDGD�L
SLQWDGD�

/HV� HPSUHVHV� SURPRWRUHV� SRGUDQ� SUHVHQWDU� D
O¶$MXQWDPHQW�SHU�D�OD�VHYD�KRPRORJDFLy��VL�V¶HVFDX��HO
VHX�SURSL�PRGHO�GH�WDQFD�SHU�WDO�G¶HPSUDU�OR�HQ�WRWHV
OHV�REUHV�TXH�IDFLQ�

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

(Q� FDS� FDV� V¶DGPHW� FRP� D� WDQFD� HO� VLPSOH� DEDOLVDW
DPE�FLQWD�GH�39&��PDOOD�HOHFWURVROGDGD�GH�IHUUDOOLVWD�
[DU[D�WLSXV�WHQLV�GH�SROLSURSLOq��KDELWXDOPHQW�GH�FRORU
WDURQMD��� R� HOHPHQWV� WUDGLFLRQDOV� GH� GHOLPLWDFLRQV
SURYLVLRQDOV�GH�]RQHV�GH�ULVF�

&RPSOHPHQWV 7RWHV� OHV� WDQTXHV� WLQGUDQ� EDOLVDPHQW� OOXPLQyV� L
HOHPHQWV�UHIOHFWDQWV�HQ�WRW�HO�VHX�SHUtPHWUH�

0DQWHQLPHQW (O�&RQWUDFWLVWD�YHWOODUj�SHO�FRUUHFWH�HVWDW�GH� OD� WDQFD�
HOLPLQDQW� JUDILWWLV�� SXEOLFLWDW� LOāOHJDO� L� TXDOVHYRO� DOWUH
HOHPHQW�TXH�GHWHULRUL�HO�VHX�HVWDW�RULJLQDO�

x $FFpV�D�O¶REUD

3RUWHV /HV� WDQTXHV� HVWDUDQ� GRWDGHV� GH� SRUWHV� G¶DFFpV
LQGHSHQGHQW�SHU�D�YHKLFOHV�L�SHU�DO�SHUVRQDO�GH�O¶REUD�

1R� V¶DGPHW� FRP� D� VROXFLy� SHUPDQHQW� G¶DFFpV� OD
UHWLUDGD�SDUFLDO�GHO�WDQFDPHQW�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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� ��
������ 2SHUDFLRQV�TXH�DIHFWHQ�O
jPELW�S~EOLF

x (QWUDGHV�L�VRUWLGHV�GH�YHKLFOHV�L�PDTXLQjULD�

9LJLOjQFLD 3HUVRQDO� UHVSRQVDEOH� GH� O¶REUD� V¶HQFDUUHJDUj� GH� GLULJLU� OHV
RSHUDFLRQV� G¶HQWUDGD� L� VRUWLGD�� DYLVDQW� HOV� YLDQDQWV� D� IL
G¶HYLWDU�DFFLGHQWV�

$SDUFDPHQW )RUD� GH� O¶jPELW� GHO� WDQFDPHQW� GH� O¶REUD� QR� SRGUDQ
HVWDFLRQDU�VH� YHKLFOHV� QL�PDTXLQjULD� GH� O¶REUD�� H[FHSWH� D� OD
UHVHUYD�GH�FjUUHJD�L�GHVFjUUHJD�GH�O¶REUD�TXDQ�H[LVWHL[L�]RQD
G¶DSDUFDPHQW�D�OD�FDOoDGD�

&DPLRQV�HQ�HVSHUD 6L�QR�KL�KD�HVSDL�VXILFLHQW�GLQV�GH� O¶jPELW� GHO� WDQFDPHQW�GH
O¶REUD� SHU� DFROOLU� HOV� FDPLRQV� HQ� HVSHUD�� FDOGUj� SUHYHXUH� L
KDELOLWDU�XQ�HVSDL�DGHTXDW�D�DTXHVW�IL�IRUD�GH�O¶REUD�

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

x &jUUHJD�L�GHVFjUUHJD

/HV�RSHUDFLRQV�GH�FjUUHJD�L�GHVFjUUHJD�V¶H[HFXWDUDQ�GLQWUH�O¶jPELW�GHO�WDQFDPHQW�GH�O¶REUD�
4XDQ�DL[z�QR�VLJXL� SRVVLEOH�� V¶HVWDFLRQDUj�HO� YHKLFOH�HQ�HO�SXQW�PpV�SURSHU�D� OD� WDQFD�GH
O¶REUD��HV�GHVYLDUDQ�HOV�YLDQDQWV�IRUD�GH�O¶jPELW�G¶DFWXDFLy��V¶DPSOLDUj�HO�SHUtPHWUH�WDQFDW�GH
O¶REUD�L�HV�SUHQGUDQ�OHV�VHJ�HQWV�PHVXUHV�

� 6¶KDELOLWDUj�XQ�SDV�SHU�DOV�YLDQDQWV��(V�GHL[DUj�XQ�SDV�PtQLP�G¶XQ�PHWUH� L�TXDUDQWD
FHQWtPHWUHV� ������ P�� G¶DPSOH� SHU� D� OD� YRUHUD� R� SHU� D� OD� ]RQD� G¶DSDUFDPHQW� GH� OD
FDOoDGD��VHQVH�HQYDLU�FDS�FDUULO�GH�FLUFXODFLy��6L�QR�pV�VXILFLHQW�L�R�VL�FDO�HQYDLU�HO�FDUULO
GH�FLUFXODFLy�TXH�FRUUHVSRQJXL�L�FRQWDFWDU�SUqYLDPHQW�DPE�OD�*XjUGLD�8UEDQD�

� (V�SURWHJLUj�HO�SDV�GH�YLDQDQWV�DPE�WDQTXHV�PHWjOāOLTXHV�GH�����[�����FP��GHOLPLWDQW
HO�FDPt�SHOV�GRV�FRVWDWV�L�HV�FROāORFDUj�OD�VHQ\DOLW]DFLy�TXH�FRUUHVSRQJXL�

� /D�VHSDUDFLy�HQWUH�OHV�WDQTXHV�PHWjOāOLTXHV�L�O¶jPELW�G¶RSHUDFLRQV�R�HO�YHKLFOH��IRUPDUj
XQD� IUDQMD� GH� SURWHFFLy� O¶DPSODGD� GH� OD� TXDO� GHSHQGUj� GHO� WLSXV� GH� SURGXFWHV� D
FDUUHJDU�R�GHVFDUUHJDU�L�TXH�HVWDEOLUj�HO�&DS�G¶2EUD�SUqYLD�FRQVXOWD�DO�&RRUGLQDGRU�GH
6HJXUHWDW�GH�O¶REUD�

� $FDEDGHV� OHV� RSHUDFLRQV� GH� FjUUHJD� L� GHVFjUUHJD�� HV� UHWLUDUDQ� OHV� WDQTXHV
PHWjOāOLTXHV�HV�QHWHMDUj�HO�SDYLPHQW�

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

x 'HVFjUUHJD��DSLODPHQW�L�HYDFXDFLy�GH�WHUUHV�L�UXQD

'HVFjUUHJD /D� GHVFjUUHJD� GH� UXQD� GHV� GHOV� GLIHUHQWV� QLYHOOV� GH� O¶REUD�
DSURILWDQW� OD� IRUoD� GH� OD� JUDYHWDW�� VHUj� SHU� FDQRQDGHV� �FRWHV
VXSHULRUV�� R� PHFjQLFDPHQW� �FRWHV� VRWD� UDVDQW��� ILQV� HOV
FRQWHQLGRUV� R� WUHPXJHV�� TXH� KDXUDQ� GH� VHU� FREHUWHV� DPE
ORQHV�R�SOjVWLFV�RSDFV�D�IL�G¶HYLWDU�SROV��/HV�FDQRQDGHV�R�FLQWHV
G¶HOHYDFLy� L� WUDQVSRUW� GH� PDWHULDO� HV� FROāORFDUDQ� VHPSUH� SHU
O¶LQWHULRU�GHO�UHFLQWH�GH�O¶REUD�

$SLODPHQW� 1R� HV� SRGHQ� DFXPXODU� WHUUHV�� UXQD� L� GHL[DOOHV� HQ� O¶jPELW� GH
GRPLQL� S~EOLF�� H[FHSWH� VL� pV� SHU� D� XQ� WHUPLQL� FXUW� L� VL� V¶KD
REWLQJXW�XQ�SHUPtV�HVSHFLDO�GH� O¶$MXQWDPHQW�� L�VHPSUH�V¶KD�GH
GLSRVLWDU�HQ�WUHPXJHV�R�HQ�FRQWHQLGRUV�KRPRORJDWV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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6L�QR�HV� GLVSRVD�G¶DTXHVWD� DXWRULW]DFLy� QL� G¶HVSDLV� DGHTXDWV�
OHV� WHUUHV� HV� FDUUHJDUDQ� GLUHFWDPHQW� VREUH� FDPLRQV� SHU� D� OD
VHYD�HYDFXDFLy�LPPHGLDWD�

$�PDQFD�G¶HVSDL�SHU�D�FROāORFDU�HOV�FRQWHQLGRUV�HQ�O¶jPELW�GHO
WDQFDPHQW�GH�O¶REUD��HV�FROāORFDUDQ�VREUH� OD�YRUHUD�HQ�HO�SXQW
PpV� SURSHU� D� OD� WDQFD�� GHL[DQW� XQ� SDV� SHU� DOV� YLDQDQWV� G¶XQ
PHWUH�L�TXDUDQWD�FHQWtPHWUHV�������P��G¶DPSODGD�FRP�D�PtQLP�

6¶HYLWDUj�TXH�KL�KDJL�SURGXFWHV�TXH�VREUHVXUWLQ�GHO�FRQWHQLGRU�

(V�QHWHMDUj�GLjULDPHQW� OD�]RQD�DIHFWDGD�L�GHVSUpV�GH�UHWLUDW�HO
FRQWHQLGRU�

(OV�FRQWHQLGRUV��TXDQ�QR�V¶XWLOLW]LQ��KDXUDQ�GH�VHU�UHWLUDWV�

(YDFXDFLy 6L�OD�UXQD�HV�FDUUHJD�VREUH�FDPLRQV��DTXHVWV�KDXUDQ�GH�SRUWDU
OD�FDL[D�WDSDGD�DPE�XQD�ORQD�R�XQ�SOjVWLF�RSDF�D�IL�G¶HYLWDU�OD
SURGXFFLy� GH� SROV�� L� HO� VHX� WUDQVSRUW� KR� VHUj� D� XQ� DERFDGRU
DXWRULW]DW��(O�PDWHL[�HV�IDUj�HQ�HOV�WUDQVSRUWV�GHOV�FRQWHQLGRUV�

x 3URWHFFLRQV�SHU�D�HYLWDU�OD�FDLJXGD�G¶REMHFWHV�D�OD�YLD�S~EOLFD

$O�3/$�'(�6(*85(7$7�V¶HVSHFLILFDUDQ��SHU�FDGD� IDVH�G¶REUD�� OHV�PHVXUHV� L� SURWHFFLRQV
SUHYLVWHV�SHU�D�JDUDQWLU�OD�VHJXUHWDW�GH�YLDQDQWV�L�YHKLFOHV�L�HYLWDU�OD�FDLJXGD�G¶REMHFWHV�D�OD
YLD�S~EOLFD��WHQLQW�HQ�FRPSWH�OHV�GLVWjQFLHV��HQ�SURMHFFLy�YHUWLFDO��HQWUH�HOV�WUHEDOOV�HQ�DOWXUD�
HO�WDQFDPHQW�GH�O¶REUD�L�OD�YRUHUD�R�]RQD�GH�SDV�GH�YLDQDQWV�R�YHKLFOHV�

%DVWLGHV� (V� FROāORFDUDQ� EDVWLGHV� SHULPHWUDOV� D� WRWV� HOV� SDUDPHQWV� H[WHULRUV� D� OD
FRQVWUXFFLy�D�UHDOLW]DU�
/HV� EDVWLGHV� VHUDQ� PHWjOāOLTXHV� L� PRGXODUV�� 7LQGUDQ� XQD� SURWHFFLy� GH� OD
FDLJXGD� GH� PDWHULDOV� L� HOHPHQWV� IRUPDQW� XQ� HQWDULPDW� KRULW]RQWDO� D� ����� P
G¶DOoDGD�� SUHIHUHQWPHQW� GH� SHFHV� PHWjOāOLTXHV�� IL[DW� D� O¶HVWUXFWXUD� YHUWLFDO� L
KRULW]RQWDO� GH� OD� EDVWLGD�� DL[t� FRP�XQD�PDUTXHVLQD� LQFOLQDGD�HQ� YRODGtV� TXH
VREUHVXUWL������P��FRP�D�PtQLP��GHO�SOD�GH�OD�EDVWLGD�

/HV�EDVWLGHV�VHUDQ�WDSDGHV�SHULPHWUDOPHQW�L�D�WRWD� O¶DOoDGD�GH�O¶REUD��GHV�GH
O¶HQWDULPDW� GH� YLVHUD�� DPE� XQD� [DU[D� R� ORQHV� RSDTXHV� TXH� HYLWL� OD� FDLJXGD
G¶REMHFWHV�L�OD�SURSDJDFLy�GH�SROV�

;DU[HV� 6HPSUH�TXH�V¶H[HFXWLQ� WUHEDOOV�TXH�FRPSRUWLQ�SHULOO�SHU�DOV�YLDQDQWV��SHO� ULVF
GH�FDLJXGD�GH�PDWHULDOV�R�HOHPHQWV��HV�FROāORFDUDQ�[DU[HV�GH�SURWHFFLy�HQWUH
OHV� SODQWHV�� DPE� VLVWHPHV� KRPRORJDWV�� GH� IRUMDW�� SHULPHWUDOV� D� WRWHV� OHV
IDoDQHV�

*UXHV�WRUUH� (Q�HO�3/$�'(�6(*85(7$7�V¶LQGLFDUj� O¶jUHD�GH� IXQFLRQDPHQW�GHO�EUDo� L� OHV
PHVXUHV� TXH� HV� SUHQGUDQ� HQ� HO� FDV� GH� VXSHUDU� HOV� OtPLWV� GHO� VRODU� R� GHO
WDQFDPHQW�GH�O¶REUD�

� � �
(O� FDUUR� GHO� TXDO� SHQMD� HO� JDQ[R� GH� OD� JUXD� QR� SRGUj� VREUHSDVVDU� DTXHVWV
OtPLWV��6L�FDOJXpV�IHU�KR��HQ�DOJXQ�PRPHQW��HV�SUHQGUDQ�OHV�PHVXUHV�LQGLFDGHV
SHU�D�FjUUHJXHV�L�GHVFjUUHJXHV�

� ��
������ 1HWHMD�L�LQFLGqQFLD�VREUH�O
DPELHQW�TXH�DIHFWHQ�O
jPELW�S~EOLF

x 1HWHMD

(OV�FRQWUDFWLVWHV�QHWHMDUDQ�L�UHJDUDQ�GLjULDPHQW�O¶HVSDL�S~EOLF�DIHFWDW�SHU�O¶DFWLYLWDW�GH�O¶REUD�L
HVSHFLDOPHQW�GHVSUpV�G¶KDYHU�HIHFWXDW�FjUUHJXHV�L�GHVFjUUHJXHV�R�RSHUDFLRQV�SURGXFWRUHV
GH�SROV�R�GHL[DOOHV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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(V�YLJLODUj�HVSHFLDOPHQW�O¶HPLVVLy�GH�SDUWtFXOHV�VzOLGHV��SROV��FLPHQW��HWF���

&DOGUj�SUHQGUH�OHV�PHVXUHV�SHUWLQHQWV�SHU�HYLWDU�OHV�URGHUHV�GH�IDQJ�VREUH�OD�[DU[D�YLjULD�D
OD�VRUWLGD�GHOV�FDPLRQV�GH�O¶REUD��$�WDO�IL��HV�GLVSRVDUj��DEDQV�GH�OD�VRUWLGD�GHO�WDQFDPHQW�GH
O¶REUD��XQD�VROHUD�GH�IRUPLJy�R�SODQ[HV�GH�ÄUHOOLJD³�GH���[���P��FRP�D�PtQLP��VREUH�OD�TXDO
V¶DWXUDUDQ�HOV�FDPLRQV�L�HV�QHWHMDUDQ�SHU�UHJ�DPE�PjQHJD�FDGD�SDUHOOD�GH�URGHV�

(VWj�SURKLELW�HIHFWXDU�OD�QHWHMD�GH�IRUPLJRQHUHV�DO�FODYHJXHUDP�S~EOLF�

x 6RUROOV��+RUDUL�GH�WUHEDOO

/HV�REUHV�HV�UHDOLW]DUDQ�HQWUH�OHV������L�OHV�������KRUHV�GHOV�GLHV�IHLQHUV�

)RUD�G¶DTXHVW�KRUDUL��QRPpV�HV�SHUPHW�UHDOLW]DU�DFWLYLWDWV�TXH�QR�SURGXHL[LQ�VRUROOV�PpV�HQOOj
G¶DOOz�TXH�HVWDEOHL[HQ� OHV�2&$)��/HV�REUHV� UHDOLW]DGHV� IRUD�G¶DTXHVW�KRUDUL� KDXUDQ�GH�VHU
HVSHFtILFDPHQW�DXWRULW]DGHV�SHU�O¶$MXQWDPHQW�

([FHSFLRQDOPHQW� L�DPE� O¶REMHFWH�GH�PLQLPLW]DU� OHV�PROqVWLHV�TXH�GHWHUPLQDGHV�RSHUDFLRQV
SRGHQ� SURGXLU� VREUH� O¶jPELW� S~EOLF� L� OD� FLUFXODFLy� R� SHU� PRWLXV� GH� VHJXUHWDW�� O¶$MXQWDPHQW
SRGUj�REOLJDU�TXH�DOJXQV�WUHEDOOV�V¶H[HFXWLQ�HQ�GLHV�QR�IHLQHUV�R�HQ�XQ�KRUDUL�HVSHFtILF�

x 3ROV

(V�UHJDUDQ�OHV�SLVWHV�GH�FLUFXODFLy�GH�YHKLFOHV�

(V�UHJDUDQ�HOV�HOHPHQWV�D�HQGHUURFDU��OD�UXQD�L�WRWV�HOV�PDWHULDOV�TXH�SXJXLQ�SURGXLU�SROV�

(Q�HO�WDOO�GH�SHFHV�DPE�GLVF�V¶KL�DIHJLUj�DLJXD�

/HV�VLWJHV�GH�FLPHQW�HVWDUDQ�GRWDGHV�GH�ILOWUH�
� ��

������ 5HVLGXV�TXH�DIHFWHQ�D�O
jPELW�S~EOLF

(O�FRQWUDFWLVWD��GLQV�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��GHILQLUj�DPE�OD�FROāODERUDFLy�GHO�VHX�VHUYHL
GH�SUHYHQFLy��HOV� SURFHGLPHQWV�GH� WUHEDOO� SHU�D� O¶HPPDJDW]HPDWJH� L� UHWLUDGD�GH� FDGDVFXQ
GHOV�GLIHUHQWV�WLSXV�GH�UHVLGXV�TXH�HV�SXJXLQ�JHQHUDU�D�O¶REUD�

(O�FRQWUDFWLVWD�KDXUj�GH�GRQDU�OHV�RSRUWXQHV�LQVWUXFFLRQV�DOV�WUHEDOODGRUV�L�VXEFRQWUDFWLVWHV�
FRPSURYDQW�TXH�KR�FRPSUHQHQ�L�KR�FRPSOHL[HQ�

� ��
������ &LUFXODFLy�GH�YHKLFOHV�L�YLDQDQWV�TXH�DIHFWHQ�O
jPELW�S~EOLF

x 6HQ\DOLW]DFLy�L�SURWHFFLy

6L�HO�SOD�G¶LPSODQWDFLy�GH�O¶REUD�FRPSRUWD�OD�GHVYLDFLy�GHO�WUjQVLW�URGDW�R�OD�UHGXFFLy�GH�YLDOV
GH�FLUFXODFLy��V¶DSOLFDUDQ�OHV�PHVXUHV�GHILQLGHV�D�OD�1RUPD�GH�6HQ\DOLW]DFLy�G¶2EUHV�����

(VWj�SURKLELGD�OD�FROāORFDFLy�GH�VHQ\DOV�QR�DXWRULW]DGHV�SHOV�6HUYHLV�0XQLFLSDOV�

x 'LPHQVLRQV�PtQLPHV�G¶LWLQHUDULV�L�SDVVRV�SHU�D�YLDQDQWV

(V�UHVSHFWDUDQ�OHV�VHJ�HQWV�GLPHQVLRQV�PtQLPHV�

� (Q�FDV�GH�UHVWULFFLy�GH�OD�YRUHUD��O¶DPSODGD�GH�SDV�SHU�D�YLDQDQWV�QR�VHUj�LQIHULRU�D�XQ
WHUo�������GH�O¶DPSODGD�GH�OD�YRUHUD�H[LVWHQW�

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

x (OHPHQWV�GH�SURWHFFLy

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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3DV�YLDQDQWV 7RWV�HOV�SDVVRV�GH�YLDQDQWV�TXH�V¶KDJLQ�G¶KDELOLWDU�HV�SURWHJLUDQ�
SHOV�GRV�FRVWDWV��DPE�WDQTXHV�R�EDUDQHV�UHVLVWHQWV��DQFRUDGHV
R� HQJDQ[DGHV� D� WHUUD�� G¶XQD� DOoDGD� PtQLPD� G¶XQ� PHWUH� ���P�
DPE� WUDYHVVHU� LQWHUPHGL� L�HQWRUQSHXV�GH�YLQW� FHQWtPHWUHV� �����
P�� D� OD� EDVH�� /¶DOoDGD� GH� OD� SDVVDUHOāOD� QR� VREUHSDVVDUj� HOV
TXLQ]H�FHQWtPHWUHV�������P��

(OV� HOHPHQWV� TXH� IRUPLQ� OHV� WDQTXHV� R� EDUDQHV� VHUDQ
SUHIHUHQWPHQW�FRQWLQXV��6L�VyQ�FDODWV�� OHV�VHSDUDFLRQV�PtQLPHV
QR�SRGUDQ�VHU�VXSHULRUV�D�TXLQ]H�FHQWtPHWUHV������P��

)RUDWV�L�UDVHV 6L�HOV�YLDQDQWV�KDQ�GH�SDVVDU�SHU�VREUH�HOV�IRUDWV�R�OHV�UDVHV��HV
FROāORFDUDQ� [DSHV�PHWjOāOLTXHV� IL[DGHV�� GH� UHVLVWqQFLD� VXILFLHQW�
WRWDOPHQW�SODQHV�L�VHQVH�UHVVDOWV�

6L� HOV� IRUDWV� R� OHV� UDVHV� KDQ� GH� VHU� HYLWDWV�� OHV� EDUDQHV� R
WDQTXHV�GH�SURWHFFLy�GHO�SDV�HV�FROāORFDUDQ�D�����HQ�HO�VHQWLW�GH
OD�PDU[D�

� � �
x (QOOXPHQDW�L�DEDOLVDPHQW�OOXPLQyV

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

6¶XWLOLW]DUj�SLQWXUD�L�PDWHULDO�UHIOHFWDQW�R�IRWROXPLQLVFHQW��WDQW�SHU�D�OD�VHQ\DOLW]DFLy�YHUWLFDO�L
KRULW]RQWDO��FRP�SHU�DOV�HOHPHQWV�G¶DEDOLVDPHQW�

(OV� LWLQHUDULV� L�SDVVRV�GH�YLDQDQWV�HVWDUDQ�FRQYHQLHQWPHQW� LOāOXPLQDWV�DO� OODUJ�GH�WRW�HO� WUDP
�LQWHQVLWDW�PtQLPD����OX[��

/HV� EDVWLGHV� GH� SDUDPHQWV� YHUWLFDOV� TXH� RFXSLQ� YRUHUD� R� FDOoDGD� WLQGUDQ� DEDOLVDPHQW
OOXPLQyV�L�HOHPHQWV�UHIOHFWDQWV�D�WRWHV�OHV�SRWHV�HQ�WRW�HO�VHX�SHUtPHWUH�H[WHULRU�

/D�GHOLPLWDFLy�G¶LWLQHUDULV�R�SDVVRV�SHU�D�YLDQDQWV�IRUPDGD�DPE�WDQTXHV�PHWjOāOLTXHV�GH����
[�����FP��WLQGUDQ�DEDOLVDPHQW�OOXPLQyV�HQ�WRW�HO�VHX�SHUtPHWUH�

x $EDOLVDPHQW�L�GHIHQVD

(OV�� �HOHPHQWV� G¶DEDOLVDPHQW� L� GHIHQVD� D� HPSUDU� SHU�� �SDVVRV� SHU� D� YHKLFOHV�� �VHUDQ� HOV
GHVLJQDWV�FRP�WLSXV�7%��7/�L�7'�D� OD�1RUPD�GH�FDUUHWHUHV�����±�,&��DPE�HO�VHJ�HQW�FULWHUL
G¶XELFDFLy�G¶HOHPHQWV�G¶DEDOLVDPHQW�L�GHIHQVD�� ��
R� (Q�OD�GHOLPLWDFLy�GH�OD�YRUD�GHO�FDUULO�GH�FLUFXODFLy�GH�YHKLFOHV�FRQWLJX�DO� WDQFDPHQW�GH

O¶REUD�
S� (Q� OD�GHOLPLWDFLy�GH�YRUHV�GH�SDVVRV�SURYLVLRQDOV� GH�FLUFXODFLy�GH�YHKLFOHV� FRQWLJXV�D

SDVVRV�SURYLVLRQDOV�SHU�D�YLDQDQWV�
T� 3HU� LPSHGLU� OD� FLUFXODFLy� GH� YHKLFOHV� SHU� XQD� SDUW� G¶XQ� FDUULO�� SHU� WRW� XQ� FDUULO� R� SHU

GLYHUVRV�FDUULOV��HQ�HVWUHQ\LPHQWV�GH�SDV�L�R�GLVPLQXFLy�GHO�Q~PHUR�GH�FDUULOV�
U� (Q�OD�GHOLPLWDFLy�GH�YRUHV�HQ�OD�GHVYLDFLy�GH�FDUULOV�HQ�HO�VHQWLW�GH�FLUFXODFLy��SHU�VDOYDU

O¶REVWDFOH�GH�OHV�REUHV�
V� (Q�OD�GHOLPLWDFLy�GH�YRUHV�GH�QRXV�FDUULOV�GH�FLUFXODFLy�SHU�D�SDVVRV�SURYLVLRQDOV�R�SHU�D

HVWDEOLU� XQD� QRYD� RUGHQDFLy� GH� OD� FLUFXODFLy�� GLIHUHQW� GH� OD� TXH� KL� KDYLD� DEDQV� GH� OHV
REUHV�

(V�FROāORFDUDQ�HOHPHQWV�GH�GHIHQVD�7'�±���TXDQ��HQ�YLHV�G¶DOWD�GHQVLWDW� GH�FLUFXODFLy��HQ
YLHV� UjSLGHV�� HQ�FRUEHV�SURQXQFLDGHV��HWF���� OD� SRVVLEOH�GHVYLDFLy�G¶XQ�YHKLFOH�GH� O¶LWLQHUDUL
DVVHQ\DODW�SXJXL�SURGXLU�DFFLGHQWV�D�YLDQDQWV�R�D�WUHEDOODGRUV��GHVSODoDPHQW�R�HQGHUURF�GHO
WDQFDPHQW� GH� O¶REUD� R� GH� EDUDQHV� GH� SURWHFFLy� GH� SDV� GH� YLDQDQWV�� [RF� FRQWUD� REMHFWHV
UtJLGV��EROFDU�HO�YHKLFOH�SHU�O¶H[LVWqQFLD�GH�GHVQLYHOOV��HWF�����

4XDQ�O¶HVSDL�GLVSRQLEOH�VLJXL�PtQLP��V¶DGPHWUj�OD�FROāORFDFLy�G¶HOHPHQWV�GH�GHIHQVD�7'�±���

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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x 3DYLPHQWV�SURYLVLRQDOV

(O� SDYLPHQW� VHUj� GXU�� QR� OOLVFDQW� L� VHQVH� UHJUXL[RV� GLIHUHQWV� GHOV� SURSLV� GHO� JUDYDW� GH� OHV
SHFHV��6L�pV�GH�WHUUHV��WLQGUj�XQD�FRPSDFWDFLy�GHO�����30��3UzFWRU�0RGLILFDW��

6L� FDO� DPSOLDU� OD� YRUHUD� SHU� D� SDV� GH� YLDQDQWV� SHU� OD� FDOoDGD�� HV� FROāORFDUj� XQ� HQWDULPDW
VREUH� OD�SDUW�RFXSDGD�GH�OD�FDOoDGD� IRUPDQW�XQ�SOD�KRULW]RQWDO�DPE� OD�YRUHUD� L�XQD�EDUDQD
IL[D�GH�SURWHFFLy�

x $FFHVVLELOLWDW�GH�SHUVRQHV�DPE�PRELOLWDW�UHGXwGD

6L�OD�YLD�R�YLHV�GH�O¶HQWRUQ�GH�O¶REUD�HVWDQ�DGDSWDGHV�G¶DFRUG�DPE�HO�TXH�GLVSRVD�HO�'HFUHW
���������GH����GH�PDUo�� L� QR� KL� KD� LWLQHUDUL� DOWHUQDWLX�� HOV� SDVVRV�R� LWLQHUDULV� SURYLVLRQDOV
FRPSOLUDQ�OHV�VHJ�HQWV�FRQGLFLRQV�PtQLPHV�

� $OoDGD�OOLXUH�G¶REVWDFOHV�GH������P�
� (Q�HOV� FDQYLV� GH�GLUHFFLy�� O¶DPSODGD�PtQLPD�GH�SDV�KDXUj�GH�SHUPHWUH� LQVFULXUH� XQ

FHUFOH�G¶����P�GH�GLjPHWUH�
� 1R�SRGUDQ�KDYHU�KL�HVFDOHV�QL�JUDRQV�DwOODWV�
� (O�SHQGHQW�ORQJLWXGLQDO�VHUj�FRP�D�Pj[LP�GHO����L�HO�SHQGHQW�WUDQVYHUVDO�GHO����
� (O�SDYLPHQW�VHUj�GXU��QR� OOLVFDQW� L�VHQVH� UHJUXL[RV�GLIHUHQWV�DOV�SURSLV�GHO�JUDYDW�GH

SHFHV��6L�pV�GH�WHUUHV�WLQGUj�XQD�FRPSDFWDFLy�GHO�����30��3UzFWRU�0RGLILFDW��
� (OV� JXDOV� WLQGUDQ� XQD� DPSODGD�PtQLPD� G¶XQ�PHWUH� L� YLQW� FHQWtPHWUHV� ������P�� L� XQ

SHQGHQW�Pj[LP�GHO�����

6L� KL� KD� LWLQHUDUL� DOWHUQDWLX�� V¶LQGLFDUj�� HQ� HOV� SXQWV� GH�GHVYLDFLy� FDS�D� O¶LWLQHUDUL� DOWHUQDWLX�
FROāORFDQW� XQ� VHQ\DO� WLSXV� '� DPE� HO� VtPERO� LQWHUQDFLRQDO� G¶DFFHVVLELOLWDW� ,� XQD� IOHW[D� GH
VHQ\DOLW]DFLy�

x 0DQWHQLPHQW

/D�VHQ\DOLW]DFLy�L�HOV�HOHPHQWV�G¶DEDOLVDPHQW�HV�IL[DUDQ�GH�WDO�PDQHUD�TXH�LPSHGHL[L�HO�VHX
GHVSODoDPHQW�L�GLILFXOWL�OD�VHYD�VXEWUDFFLy�

/D� VHQ\DOLW]DFLy�� O¶DEDOLVDPHQW�� HOV� SDYLPHQWV�� O¶HQOOXPHQDW� L� WRWHV� OHV� SURWHFFLRQV� GHOV
LWLQHUDULV�� GHVYLDFLRQV� L� SDVVRV� SHU� D� YHKLFOHV� L� YLDQDQWV� HV� FRQVHUYDUDQ�HQ�SHUIHFWH� HVWDW
GXUDQW�OD�VHYD�YLJqQFLD��HYLWDQW�OD�SqUGXD�GH�FRQGLFLRQV�SHUFHSWLYHV�R�GH�VHJXUHWDW�

(OV�SDVVRV�L�LWLQHUDULV�HV�PDQWLQGUDQ�QHWV�

x 5HWLUDGD�GH�VHQ\DOLW]DFLy�L�DEDOLVDPHQW

$FDEDGD�O¶REUD�HV�UHWLUDUDQ�WRWV�HOV�VHQ\DOV��HOHPHQWV��GLVSRVLWLXV�L�DEDOLVDPHQW�LPSODQWDWV�

(O� WHUPLQL� Pj[LP� SHU� D� O¶H[HFXFLy� G¶DTXHVWHV� RSHUDFLRQV� VHUj� G¶XQD� VHWPDQD�� XQ� FRS
DFDEDGD�O¶REUD�R�OD�SDUW�G¶REUD�TXH�H[LJtV�OD�VHYD�LPSODQWDFLy�

� ��
������ 3URWHFFLy�L�WUDVOODW�G
HOHPHQWV�HPSODoDWV�D�OD�YLD�S~EOLFD

x $UEUHV�L�MDUGLQV

$O�3/$�'(�6(*85(7$7�V¶DVVHQ\DODUDQ�WRWV�HOV�HOHPHQWV�YHJHWDOV�L�O¶DUEUDW�H[LVWHQW�D�OD�YLD
S~EOLFD�TXH�HVWLJXLQ�D�OD�]RQD�GH�OHV�REUHV�L�DO�VHX�OOLQGDU��/¶(QWLWDW�0XQLFLSDO�UHVSRQVDEOH�GH
3DUFV�L�-DUGLQV�HPHWUj�XQ�LQIRUPH�SUHYL�SUHFHSWLX�

0HQWUH�GXULQ� OHV� REUHV�HV�SURWHJLUj� O¶DUEUDW�� HOV� MDUGLQV� L� OHV�HVSqFLHV� YHJHWDOV�TXH�SXJXLQ
TXHGDU�DIHFWDGHV��GHL[DQW�DO�VHX�YROWDQW�XQD�IUDQMD�G¶XQ�����PHWUH�GH�]RQD�QR�RFXSDGD��(O
FRQWUDFWLVWD� YHWOODUj�� SHUTXq� HOV� HVFRVVHOOV� L� OHV� ]RQHV� DMDUGLQDGHV� HVWLJXLQ� VHPSUH� OOLXUHV

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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G¶HOHPHQWV� HVWUDQ\V�� GHL[DOOHV�� HVFRPEUDULHV� L� UXQD�� 6¶KDXUDQ� GH� UHJDU� SHULzGLFDPHQW�
VHPSUH�TXH�DL[z�QR�HV�SXJXL�IHU�QRUPDOPHQW�GHV�GH�O¶H[WHULRU�GH�OD�]RQD�G¶REUHV�

(OV� HVFRVVHOOV� TXH� TXHGLQ� LQFORVRV� GLQV� O¶jPELW� G
HVWUHQ\LPHQW� GH� SDV� SHU� D� YLDQDQWV
V¶KDXUDQ�GH�WDSDU�GH�PDQHUD�TXH�OD�VXSHUItFLH�VLJXL�FRQWtQXD�L�VHQVH�UHVVDOWV�

x 3DUDGHV�G¶DXWRE~V��TXLRVFRV��E~VWLHV

$�FDXVD�GH�OD�LPSODQWDFLy�GHO�WDQFDPHQW�GH�O¶REUD��MD�VLJXL��SHUTXq�TXHGHQ�DO�VHX�LQWHULRU�R
SHU� TXHGDU� HQ� ]RQD� GH� SDV� UHVWULQJLW�� FDOGUj� SUHYHXUH� HO� WUDVOODW� SURYLVLRQDO� GH� SDUDGHV
G¶DXWRE~V��TXLRVFRV��E~VWLHV�GH�&RUUHXV�R�HOHPHQWV�VLPLODUV�HPSODoDWV�D�O¶HVSDL�S~EOLF�

(Q�DTXHVW�FDV��FDOGUj�LQGLFDU�KR�HQ�HO�3/$�'(�6(*85(7$7��SUHYHXUH�HO�VHX�HPSODoDPHQW
GXUDQW� HO� WHPSV� TXH� GXULQ� OHV� REUHV� L� FRQWDFWDU� DPE� HOV� VHUYHLV� FRUUHVSRQHQWV� SHU� WDO� GH
FRRUGLQDU�OHV�RSHUDFLRQV�

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

� ��
������ 5LVFRV�GH�GDQ\V�D�WHUFHUV

(OV�ULVFV�TXH�GXUDQW� OHV�VXFFHVVLYHV�IDVHV�G
H[HFXFLy�GH� O
REUD�SRGULHQ�DIHFWDU�SHUVRQHV�R
REMHFWHV�DQQH[RV�TXH�HQ�GHSHQJXLQ�VyQ�HOV�VHJ�HQWV�
� &DLJXGD�DO�PDWHL[�QLYHOO�
� $WURSHOODPHQWV�
� &ROāOLVLRQV�DPE�REVWDFOHV�D�OD�YRUHUD�
� &DLJXGD�G
REMHFWHV�

� ��
������ 0HVXUHV�GH�SURWHFFLy�D�WHUFHUV

(V�FRQVLGHUDUDQ�OHV�VHJ�HQWV�PHVXUHV�GH�SURWHFFLy�SHU�D�FREULU�HO�ULVF�GH�OHV�SHUVRQHV�TXH
WUDQVLWHQ�SHOV�YROWDQWV�GH�O
REUD�

��� 0XQWDWJH�GH�WDQFD�PHWjOāOLFD�D�EDVH�G
HOHPHQWV�SUHIDEULFDWV�GH���P��G
DOoDGD��VHSDUDQW
HO�SHUtPHWUH�GH�O
REUD��GH�OHV�]RQHV�GH�WUjQVLW�H[WHULRU�

��� 3HU�D�OD�SURWHFFLy�GH�SHUVRQHV�L�YHKLFOHV�TXH�WUDQVLWLQ�SHOV�FDUUHUV�OLPtWURIV��V¶LQVWDOāODUj
XQ�SDVVDGtV�G¶HVWUXFWXUD�FRQVLVWHQW�HQ�O¶DVVHQ\DODPHQW��TXH�KDXUj�GH�VHU�zSWLF�L�OOXPLQyV
D�OD�QLW��SHU�D�LQGLFDU�HO�JjOLE�GH�OHV�SURWHFFLRQV�DO�WUjILF�URGDW��2FDVLRQDOPHQW�HV�SRGUj
LQVWDOāODU�HQ�HO�SHUtPHWUH�GH�OD�IDoDQD�XQD�PDUTXHVLQD�HQ�YRODGtV�GH�PDWHULDO�UHVLVWHQW�

��� 6L� IRV� QHFHVVDUL� RFXSDU� OD� YRUHUD� GXUDQW� O¶DSOHF� GH� PDWHULDOV� D� O¶REUD�� PHQWUH� GXUL� OD
PDQLREUD�GH�GHVFjUUHJD��HV�FDQDOLW]DUj�HO� WUjQVLW�GH�YLDQDQWV�SHU�O¶LQWHULRU�GHO�SDVVDGtV
GH�YLDQDQWV�L�HO�GH�YHKLFOHV�IRUD�GH�OHV�]RQHV�G¶DIHFWDFLy�GH�OD�PDQLREUD��DPE�SURWHFFLy�D
EDVH�GH�UHL[HV�PHWjOāOLTXHV�GH�VHSDUDFLy�G¶jUHHV�L�HV�FROāORFDUDQ�OOXPV�GH�JjOLE�QRFWXUQV
L�VHQ\DOV�GH�WUjQVLF�TXH�DYLVLQ�DOV�YHKLFOHV�GH�OD�VLWXDFLy�GH�SHULOO�

��� (Q�IXQFLy�GHO�QLYHOO�G¶LQWURPLVVLy�GH�WHUFHUV�D�O¶REUD��HV�SRW�FRQVLGHUDU�OD�FRQYHQLqQFLD�GH
FRQWUDFWDU� XQ� VHUYHL� GH� FRQWURO� G¶DFFHVVRV�D� O
REUD�� D� FjUUHF� G¶XQ�6HUYHL� GH�9LJLOjQFLD
SDWULPRQLDO��H[SUHVVDPHQW�SHU�D�DTXHVWD�IXQFLy�

� ��
����35(9(1&,Ï�'(�5,6&26�&$7$675Ñ),&6

(OV�SULQFLSDOV�ULVFRV�FDWDVWUzILFV�FRQVLGHUDWV�FRP�UHPRWDPHQW�SUHYLVLEOHV�SHU�DTXHVWD�REUD
VyQ�
� ,QFHQGL��H[SORVLy�L�R�GHIODJUDFLy�
� ,QXQGDFLy�
� &ROāODSVH�HVWUXFWXUDO�SHU�PDQLREUHV�IDOOLGHV�
� $WHPSWDW�SDWULPRQLDO�FRQWUD�OD�3URSLHWDW�L�R�FRQWUDFWLVWHV�
� (QIRVDPHQW�GH�FjUUHJXHV�R�DSDUHOOV�G¶HOHYDFLy�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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3HU�D�FREULU�ODV�HYHQWXDOLWDWV�SHUWLQHQWV��HO�&RQWUDFWLVWD�UHGDFWDUj�L�LQFORXUj�FRP�DQQH[�DO�VHX
3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� XQ� Ä3OD� G¶(PHUJqQFLD� ,QWHULRU³�� FREULQ� OHV� VHJ�HQWV� PHVXUHV
PtQLPHV�
���� 2UGUH�L�QHWHMD�JHQHUDO�
���� $FFHVVRV�L�YLHV�GH�FLUFXODFLy�LQWHUQD�GH�O
REUD�
���� 8ELFDFLy�G
H[WLQWRUV�L�G¶DOWUHV�DJHQWV�H[WLQWRUV�
���� 1RPHQDPHQW�L�IRUPDFLy�GH�OD�%ULJDGD�GH�3ULPHUD�,QWHUYHQFLy�
���� 3XQWV�GH�WUREDGD�
���� $VVLVWqQFLD�3ULPHUV�$X[LOLV�

� ��
����35(9,6,216�'(�6(*85(7$7�3(/6�75(%$//6�3267(5,256

3UHYLVLRQV� L� LQIRUPDFLRQV� ~WLOV� SHU� HIHFWXDU� DO� VHX� GLD�� HQ� OHV� GHJXGHV� FRQGLFLRQV� GH
VHJXUHWDW� L� VDOXW�� HOV� SUHYLVLEOHV� WUHEDOOV� SRVWHULRUV� �PDQWHQLPHQW�� VHJRQV� DUW�� ���
5'��������

� ��
����$11(;�5(&20$1$&,216�&29,'���

25,(17$&,216�35(9(17,9(6�'$9$17�(/�&29,'����$� /(6�2%5(6�'(�&216758&&,Ï
�)RQW�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR� \�(FRQRPtD�6RFLDO� \� ,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�6HJXULGDG� \�6DOXG�HQ�HO
7UDEDMR�

(Q� DTXHVW� GRFXPHQW� HV� UHFXOO� XQD� VHOHFFLy� QR� H[KDXVWLYD� GH� UHFRPDQDFLRQV� L� PHVXUHV�
IRQDPHQWDOPHQW� GH� FDUjFWHU� RUJDQLW]DWLX�� SHU� JDUDQWLU� OD� SURWHFFLy� GH� OD� VDOXW� GHOV� WUHEDOODGRUV
GDYDQW�O
H[SRVLFLy�D�&29,'����HQ�OHV�REUHV�GH�FRQVWUXFFLy�

3UqYLDPHQW�� V
H[SRVHQ� DOJXQHV� T�HVWLRQV� UHODFLRQDGHV� DPE� OD� JHVWLy� GH� OD� VHJXUHWDW� L� VDOXW
ODERUDO�D�OHV�REUHV�GH�FRQVWUXFFLy�TXH�V
KDQ�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�D�O
KRUD�GH�YDORUDU�O
DGRSFLy�GH�OHV
PHVXUHV�SUHYLVWHV�HQ�DTXHVW�GRFXPHQW�
� ��
&RQVLGHUDFLRQV�HVVHQFLDOV

�� $� FDXVD� GH� OD� SDQGqPLD� RULJLQDGD� SHO� FRURQDYLUXV� 6$56�&R9���� O
DFWLYLWDW� D� OHV� REUHV� GH
FRQVWUXFFLy� HV� YD� VXVSHQGUH� WHPSRUDOPHQW�� $EDQV� GH� OD� UHSUHVD� GH� OD� IHLQD� HQ� OHV�PDWHL[HV�
V
KDQ� G
DGRSWDU� PHVXUHV� SHU� SURWHJLU� HOV� WUHEDOODGRUV� GDYDQW� HO� FRQWDJL� WHQLQW� HQ� FRPSWH� TXH
DTXHVWHV�DIHFWDUDQ��PROW�SUREDEOHPHQW��D�OHV�FRQGLFLRQV�WqFQLTXHV�L�RUJDQLW]DWLYHV�GH�OD�IHLQD��DOV
WHUPLQLV�G
H[HFXFLy� L�DOV�FRVWRV�GH�O
REUD��1R�REVWDQW�DL[z��pV�HVVHQFLDO�DVVXPLU�DTXHVWV�FDQYLV
H[WUD��RUGLQDULV��DL[t�FRP�LQWHJUDU�OHV�UHFRPDQDFLRQV�L�LQVWUXFFLRQV�TXH�HQ�FDGD�PRPHQW�GLFWLQ�OHV
DXWRULWDWV�VDQLWjULHV��SHU�WDO�GH�IUHQDU�OD�SDQGqPLD�L�UHGXLU�HO�QRPEUH�G
DIHFWDWV�

��8QD�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�OHV�REUHV�GH�FRQVWUXFFLy�pV�OD�LQWHUYHQFLy�GH�QRPEURVHV�ILJXUHV
HQ�OD�JHVWLy�GH�OD�VHJXUHWDW�L�VDOXW�ODERUDO�GH�OHV�PDWHL[HV��SURPRWRU��FRRUGLQDWV�U�HQ�PDWqULD�GH
VHJXUHWDW�L�VDOXW��GLUHFFLy�IDFXOWDWLYD��FRQWUDFWLVWHV��VXEFRQWUDFWLVWHV��WUHEDOODGRUV�DXWzQRPV��HWF���
eV� HVSHFLDOPHQW� UHOOHYDQW�� HQ� OD� VLWXDFLy� DFWXDO�� OD� FRRUGLQDFLy� L� FRRSHUDFLy� HQWUH� WRWHV� HOOHV�
FDGDVFXQD�GHV�GHO�SDSHU�TXH� OL�FRUUHVSRQJXL�H[HUFLU��SHU�SURPRXUH��YDORUDU��DFRUGDU��SODQLILFDU�
LPSODQWDU�L�FRQWURODU�OHV�PHVXUHV�H[WUDRUGLQjULHV�TXH�VLJXLQ�QHFHVVjULHV�SHU�HYLWDU�HO�FRQWDJL�SHU
6$56�&R9���

�� &RP� MD� V
KD� GLW� DQWHULRUPHQW�� O
RUJDQLW]DFLy� TXH� V
KDYLD� SUHYLVW� HQ� O
REUD� �SUqYLDPHQW� D� OD
SDQGqPLD�� KDXUj� GH� VHU� PRGLILFDGD� SHU� DGDSWDU�OD� D� OHV� QRYHV� FLUFXPVWjQFLHV�� $TXHVWHV
PRGLILFDFLRQV�� FRP� TXDOVHYRO� FDQYL� TXH� DIHFWL� O
RUJDQLW]DFLy� GH� O
REUD�� KDXUDQ� GH� TXHGDU
UHIOHFWLGHV�HQ�HO�SOD�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW�HQ�HO� WUHEDOO��'
DTXHVWD�PDQHUD��WRWV�HOV� LQWHUYLQHQWV�HQ
O
REUD�WLQGUDQ�FRQVWjQFLD�L�FRQHL[HUDQ�OHV�QRYHV�PHVXUHV�TXH�HV�YDQ�D�LPSODQWDU��$L[z�QR�REVWDQW�
V
KD�GH�EXVFDU�OD�IyUPXOD�TXH�SHUPHWL�GXU�D�WHUPH�O
DQWHULRU�DPE�OD�PDMRU�FHOHULWDW�SRVVLEOH��$L[t�
HV� SRW� DFRUGDU� HQWUH� OHV� GLIHUHQWV� ILJXUHV� �SHU� H[HPSOH�� PLWMDQoDQW� UHXQLRQV� WHOHPjWLTXHV�� OHV
DFFLRQV� PpV� DGHTXDGHV� SHU� HYLWDU� HO� FRQWDJL� HQ� O
REUD� L� UHFROOLU� DTXHVWV� DFRUGV� HQ� DFWHV�
SURWRFROV�� HWF�� TXH� SRGHQ� VHU� LQFRUSRUDWV� D� HO� SOD� GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW� HQ� HO� WUHEDOO�� &D�� EH
UHPDUFDU�� TXH� HO� OOLEUH� G
LQFLGqQFLHV� KDXULD� GH� VHU� XWLOLW]DW�� HQ� DTXHVWV� FDVRV�� SHU� GHL[DU
FRQVWjQFLD�GH�OHV�PRGLILFDFLRQV�GH�O
HVPHQWDW�SOD�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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��/
DQWHULRU��DPE�OHV�SDUWLFXODULWDWV�TXH�FRUUHVSRQJXL��VHUj�DSOLFDEOH�LJXDOPHQW�D�OHV�REUHV�TXH�QR
UHTXHUHL[LQ�OD�UHGDFFLy�G
XQ�SURMHFWH�� ��

��8Q�FRS�V
KDJLQ� UHDOLW]DW�HOV�DMXVWRV�QHFHVVDULV�HQ� O
RUJDQLW]DFLy�GH� O
REUD� L��DEDQV�G
LQLFLDU�HOV
WUHEDOOV�� V
KDXUj� GH�JDUDQWLU� TXH�HV� GLVSRVD�GHOV�PLWMDQV�PDWHULDOV� �SHU�H[HPSOH�� VHQ\DOLW]DFLy�
PDPSDUHV� GH�PDWHULDO� WUDQVSDUHQW�� HWF��� TXH� V
KD� SUHYLVW� XWLOLW]DU� L� TXH� WRWV� HOV� LQWHUYLQHQWV� HQ
O
REUD�HVWDQ�FRUUHFWDPHQW�LQIRUPDWV�VREUH�OHV�QRYHV�PHVXUHV�TXH�KDJL�HVWDW�QHFHVVDUL�DGRSWDU�

� ��
0HVXUHV�SUqYLHV�D�O
LQLFL�GH�O
DFWLYLWDW

��(O�GHVSODoDPHQW�D�O
REUD�HV�UHDOLW]DUj�SUHIHUHQWPHQW�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�

��(O�VHUYHL�VDQLWDUL�GH�HO� VHUYHL�GH�SUHYHQFLy�GH� ULVFRV� ODERUDOV� �635/��GH�FDGD�HPSUHVD� LQWHU�
YLQLHQWH�HQ�O
REUD�KDXUj�G
DYDOXDU�O
H[LVWqQFLD�GH�WUHEDOODGRUV�HVSHFLDOPHQW�VHQVLEOHV�D�OD�LQIHFFLy
SHU�6$56�&R9���L��HQ�FRQVHT�qQFLHV��V
KDQ�GH�GHWHUPLQDU�OHV�PHVXUHV�GH�SUHYHQFLy���DGDSWDFLy
L�SURWHFFLy�DGGLFLRQDOV�QHFHVVjULHV�

��(V�FRQVFLHQFLDUj�DOV�WUHEDOODGRUV�VREUH� OD� LPSRUWjQFLD�GH�FRPXQLFDU��HO�PpV�DYLDW�SRVVLEOH��VL
SUHVHQWHQ� VtPSWRPHV� FRPSDWLEOHV� DPE� OD� PDODOWLD� R�� VL� HVFDX�� TXDQ� KDJLQ� HVWDW� HQ� FRQWDFWH
HVWUHW� DPE� SHUVRQHV� TXH� HOV� SUHVHQWLQ�� $� DTXHVW� HIHFWH�� HQ� O
REUD� V
LQIRUPDUj� DOV� WUHEDOODGRUV
VREUH�TXLQV�VyQ�HOV�VtPSWRPHV�GH�&29,'����

��6
LQIRUPDUj�L� IRUPDUj�HOV�WUHEDOODGRUV�VREUH�HOV�ULVFRV�GHULYDWV�GH�6$56�&R9����DPE�HVSHFLDO
DWHQFLy�D�OHV�YLHV�GH�WUDQVPLVVLy��L�OHV�PHVXUHV�GH�SUHYHQFLy�L�SURWHFFLy�DGRSWDGHV�

��(V�FRQVXOWDUj�HOV�WUHEDOODGRUV�L�HV�FRQVLGHUDUDQ�OHV�VHYHV�SURSRVWHV�

0HVXUHV�WqFQLTXHV�L�RUJDQLW]DWLYHV

��/D� WUDQVPLVVLy�GH� O
FRURQDYLUXV�6$56�&R9���SRW�SURGXLU�VH�Ep�SHU�HQWUDU�HQ�FRQWDFWH�GLUHFWH
DPE� XQD� SHUVRQD� FRQWDJLDGD�� Ep� SHU� HQWUDU� HQ� FRQWDFWH� DPE� VXSHUItFLHV� R� REMHFWHV
FRQWDPLQDGHV�� 3HU� WDQW�� V
KDQ� G
DGRSWDU� PHVXUHV� SHU� HYLWDU� OHV� GXHV� YLHV� GH� WUDQVPLVVLy�� (Q
DTXHVW�GRFXPHQW�V
H[SRVHQ�DOJXQHV�SRVVLEOHV�DFWXDFLRQV�TXH�HV�SRGULHQ�GXU�D�WHUPH�SHU�HYLWDU
HO�FRQWDJL�SHUTXq��HQ�FDGD�REUD�HQ�FRQFUHW��HV�GHWHUPLQL�TXLQHV�VyQ�OHV�PpV�DGHTXDGHV�L�YLDEOHV�
(O�TXH� V
KD�GLW� DQWHULRUPHQW� V
KD�G
HQWHQGUH�VHQVH�SHUMXGLFL� GH�TXDOVHYRO�DOWUD�PHVXUD�TXH��HQ
IXQFLy� GH� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GHOV� WUHEDOOV� L� �� R� HPSODoDPHQW� GH� O
REUD�� HV� FRQVLGHUL� RSRUW~
DGRSWDU��HQFDUD�TXH�QR�HV�WUREL�HQWUH�OHV�RSFLRQV�SURSRVDGHV�HQ�HO�SUHVHQW�GRFXPHQW�

�� 6
LGHQWLILFDUDQ� DTXHOOHV� DFWXDFLRQV� HQ� O
REUD� TXH� SXJXLQ� UHDOLW]DU�VH� VHQVH� QHFHVVLWDW� GH
SUHVqQFLD� ItVLFD� D� OD� PDWHL[D�� SURPRYHQW� DOWUHV� IRUPHV� GH� GXU�OHV� D� WHUPH� �SHU� H[HPSOH�� OHV
UHXQLRQV�GH�FRRUGLQDFLy�SRGHQ�IHU�GH�PDQHUD�WHOHPjWLFD��HO�FRRUGLQDGRU�HQ�PDWqULD�GH�VHJXUHWDW�L
VDOXW�HQ�HO�WUHEDOO�L���R�OD�GLUHFFLy�IDFXOWDWLYD�SRGHQ�GRQDU�DOJXQHV�GH�OHV�LQVWUXFFLRQV�SHU�WHOqIRQ��
FRUUHX�HOHFWUzQLF��ILQV�L�WRW�XWLOLW]DU�HLQHV�DXGLRYLVXDOV�SHU�FRPSURYDU�TXH�OHV�LQVWUXFFLRQV�V
KDQ�GXW
D�WHUPH���4XDQ�V
KDJLQ�GH�YLVLWDU�O
REUD��HV�SODQLILFDUj�GH�PDQHUD�TXH�HV�PLQLPLW]L�HO�FRQWDFWH�DPE
DOWUHV�SHUVRQHV�

�� (Q� FDV� GH� VHU� QHFHVVDULV� GHVSODoDPHQWV� HQ� YHKLFOH� SHU� O
REUD�� HV� OLPLWDUj� HO� QRPEUH� GH
SHUVRQHV� TXH� RFXSHQ� HO� YHKLFOH� VLPXOWjQLDPHQW� WUDFWDQW� GH� PDQWHQLU� OD� GLVWjQFLD� VRFLDO
UHFRPDQDGD��DXJPHQWDQW�OD�IUHT�qQFLD�GHOV�GHVSODoDPHQWV�VL�IRV�QHFHVVDUL�

��(Q�OD�PHVXUD�TXH�HV�SXJXL��HV�PLQLPLW]DUj�OD�FRQFXUUqQFLD�HQ�O
REUD�D�IL�GH�UHGXLU�HO�QRPEUH�GH
SHUVRQHV�DIHFWDGHV�HQ�FDV�GH�FRQWDJL��SHU�H[HPSOH��HVSDLDQW�HOV�WUHEDOOV�HQ�HO�WHPSV�GH�PDQHUD
TXH� HV� UHGXHL[L� OD� FRLQFLGqQFLD� GH� WUHEDOODGRUV�� HQFDUD� TXH� DL[z� LPSOLTXL� DPSOLDU� HOV� WHUPLQLV
G
H[HFXFLy��

��6
RUJDQLW]DUDQ�HOV� WUHEDOOV�GH�IRUPD�TXH�HV�PDQWLQJXL�XQD�GLVWjQFLD�GH�VHJXUHWDW�GH���PHWUHV
HQWUH�WUHEDOODGRUV��$OJXQV�GHOV�DMXVWV�TXH�SRGULHQ�YDORUDU�VyQ��UHXELFDFLy�GHOV�OORFV�GH�WUHEDOO�GLQV
O
REUD��SRVSRVDU�DOJXQV� WUHEDOOV�SHU�HYLWDU� OD� FRLQFLGqQFLD�HQ�HO�PDWHL[�HVSDL� L�DO�PDWHL[� WHPSV�
DVVLJQDU�KRUDULV�HVSHFtILFV�SHU�D�FDGD�DFWLYLWDW�L�WUHEDOODGRU�SHU�jUHHV�GH�O
REUD��HWF���

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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�� ��
��$L[z� LPSOLFD� KDYHU� GH� UHYLVDU� OD�SURJUDPDFLy�GH� O
REUD� L� DQDOLW]DU� TXLQHV�DFWLYLWDWV�GH� OHV� TXH
HVWDYD�SUHYLVW�UHDOLW]DU�VLPXOWjQLDPHQW�SRGUDQ�VHJXLU�GXHQW�VH�D�WHUPH�G
DFRUG�DPE�HO�TXH�V
KD
SODQLILFDW�R��HQ�FDV�FRQWUDUL��KDXUj�G
DGDSWDU�OD�SURJUDPDFLy�LQLFLDO�GH�O
REUD�SHUTXq�OHV�PDWHL[HV
SXJXLQ�H[HFXWDU�VH�PDQWHQLQW�OD�GLVWjQFLD�VRFLDO�UHFRPDQDGD�

���4XDQ�O
DQWHULRU�QR�UHVXOWL�IDFWLEOH��HV�YDORUDUj�OD�LQVWDOāODFLy�GH�EDUUHUHV�ItVLTXHV�FRP�PDPSDUHV
GH�PDWHULDOV� WUDQVSDUHQWV��SOjVWLF�GXU�UtJLG��PHWDFULODW��YLGUH�R��HQ�GHIHFWH�GHOV�DQWHULRUV��SOjVWLF
GXU�IOH[LEOH��JHQHUDOPHQW�VXEPLQLVWUDW�HQ�UROORV���SHU�QR�REVWDFXOLW]DU�OD�YLVLELOLWDW�GHOV�WUHEDOODGRUV
UHVLVWHQWV� D� WUHQFDPHQW� SHU� LPSDFWH� L� IjFLOV� GH� QHWHMDU� L� GHVLQIHFWDU�� +DQ� GH� GLVSRVDU�� VL� FDO�
G
HOHPHQWV�TXH�OHV�IDFLQ�IjFLOPHQW�LGHQWLILFDEOHV�SHU�HYLWDU�ULVF�GH�FRSV�R�[RFV��� ��

��4XDQ�HVWLJXpV�SUHYLVWD�O
H[HFXFLy�G
XQD�GHWHUPLQDGD�WDVFD�SHU�SDUW�GH�GLYHUVRV�WUHEDOOD��GRUV�L
QR�UHVXOWL�YLDEOH�PDQWHQLU�OD�VHSDUDFLy�GH���P�HQWUH�HOOV�QL�OD�LQVWDOāODFLy�GH�EDUUHUHV�ItVLTXHV�SHU
VHSDUDU�ORV��V
HVWXGLDUDQ�DOWUHV�RSFLRQV�SHU�IHU�OD��SHU�H[HPSOH��GH�IRUPD�PHFDQLW]DGD�R�XWLOLW]DQW
HTXLSV� GH� WUHEDOO� TXH� SHUPHWLQ� TXH� HOV� WUHEDOODGRUV� HVWLJXLQ� SURX� DOOXQ\DWV��� 4XDQ� QR� VLJXL
SRVVLEOH� DSOLFDU� FDS� GH� OHV� RSFLRQV� DVVHQ\DODGHV� DQWHULRUPHQW�� G
DFRUG� DPE� OD� LQIRUPDFLy
UHFROOLGD� PLWMDQoDQW� O
DYDOXDFLy� GH� ULVFRV� ODERUDOV�� V
HVWXGLDUDQ� DOWUHV� DOWHUQDWLYHV� GH� SURWHFFLy
DGHTXDGHV� �FRP�SRW� VHU�HO� FDV�GH� O
~V�G
HTXLSV�GH�SURWHFFLy�SHUVRQDO���6L� FDS�GH� OHV�PHVXUHV
LQGLFDGHV�UHVXOWpV�IDFWLEOH��HV�YDORUDUj�O
DMRUQDPHQW�GH�O
H[HFXFLy�GH�OD�WDVFD�ILQV�TXH�OD�VLWXDFLy
GH�FULVL�RULJLQDGD�SHO�6$56�&R9���UHPHWL�L�DL[t�KR�GHWHUPLQLQ�OHV�DXWRULWDWV�VDQLWjULHV�

��'H� OD�PDWHL[D�PDQHUD�V
RUJDQLW]DUj� O
~V�GH� OHV�]RQHV�FRPXQHV� �PHQMDGRU�� ODYDERV��YHVWXDULV�
HWF��� SHU� JDUDQWLU� TXH� SXJXLQ� UHVSHFWDU� OHV� GLVWjQFLHV� GH� VHJXUHWDW� HQ� WRW� PRPHQW�� 6L� IRV
QHFHVVDUL�� V
KDELOLWDUDQ�PpV�]RQHV�FRPXQV�R�V
LQVWDOāODUDQ�EDUUHUHV�GH�VHSDUDFLy� ItVLTXHV�� FRP
PDPSDUHV� GH� PDWHULDOV� WUDQVSDUHQWV� �SOjVWLF� GXU� UtJLG�� PHWDFULODW�� YLGUH� R�� HQ� GHIHFWH� GHOV
DQWHULRUV��SOjVWLF�GXU�IOH[LEOH��JHQHUDOPHQW�VXEPLQLVWUDW�HQ�URWOORV���SHU�QR�REVWDFXOLW]DU�OD�YLVLELOLWDW
GHOV� WUHEDOODGRUV�� (OV�PDWHULDOV� VHUDQ� UHVLVWHQWV� DO� WUHQFDPHQW� SHU� LPSDFWH� L� IjFLOV� GH� QHWHMDU� L
GHVLQIHFWDU��+DQ�GH�GLVSRVDU�� VL� FDO�� G
HOHPHQWV�TXH� OHV� IDFLQ� IjFLOPHQW� LGHQWLILFDEOHV�SHU�HYLWDU
ULVF�GH�FRSV�R�[RFV��/HV�]RQHV�FRPXQHV�V
KDQ�GH�GHVLQIHFWDU�SHULzGLFDPHQW��SUHIHULEOHPHQW�HQWUH
XVRV�
�� ��
��(V�UHFRPDQD�O
~V�LQGLYLGXDOLW]DW�G
HLQHV�L�DOWUHV�HTXLSV�GH�WUHEDOO�KDQ�GH�GHVLQIHFWDU�GHVSUpV�GH
OD� VHYD� XWLOLW]DFLy�� 4XDQ� O
~V� G
HLQHV� R� DOWUHV� HTXLSV� QR� VLJXL� H[FOXVLX� G
XQ� VRO� WUHEDOODGRU�� HV
GHVLQIHFWDUDQ�HQWUH�XVRV��(Q�DTXHOOV�FDVRV�HQ�TXq�V
KDJLQ�OORJDW�HTXLSV�GH�WUHEDOO��SHU�H[HPSOH�
3(03��EDVWLGHV��PDTXLQjULD�SHU�D�PRYLPHQW�GH� WHUUHV��HWF����VHUj� LPSUHVFLQGLEOH� OD�GHVLQIHFFLy
GHOV�PDWHL[RV�DEDQV�GH�OD�VHYD�XWLOLW]DFLy�HQ�O
REUD�L�GHVSUpV�GHO�PDWHL[�SHU�HYLWDU�OD�SURSDJDFLy
GH�YLUXV�HQWUH�GLIHUHQWV�REUHV��6
KD�G
DFRUGDU�DPE�OHV�HPSUHVHV�GH�OORJXHU�G
HTXLSV�GH�WUHEDOO�TXL
HV�UHVSRQVDELOLW]D�G
DTXHVWD�GHVLQIHFFLy�L�DPE�TXLQV�SURGXFWHV�V
KD�GH�IHU�

��(Q�DTXHOOHV�REUHV�TXH�HV�UHDOLW]LQ�HQ�XQ�UHFLQWH�WDQFDW��DTXHVW�V
KD�GH�YHQWLODU�SHULzGLFDPHQW�

��6
DGRSWDUDQ�PHVXUHV�SHUTXq�~QLFDPHQW�DFFHGHL[L�D� O
REUD�SHUVRQDO�DXWRULW]DW� L�V
HVWDEOLUDQ�HOV
PLWMDQV� G
LQIRUPDFLy� QHFHVVDULV� �SHU� H[HPSOH�� FDUWHOOV�� QRWHV� LQIRUPDWLYHV��PHJDIRQLD�� HWF��� SHU
JDUDQWLU�TXH� WRWHV� OHV� SHUVRQHV�TXH�DFFHGHL[LQ� FRQHL[HQ� L� DVVXPHL[HQ� OHV�PHVXUHV�DGRSWDGHV
SHU�HYLWDU�FRQWDJLV�

���6
DGRSWDUDQ�PHVXUHV�SHU�HYLWDU�HO�FRQWDJL�HQ�DTXHOOHV�VLWXDFLRQV�HQ�TXq�SHUVRQDO�DOLq�D�O
REUD
KDJL� GH� DFFHGLU� QHFHVVjULDPHQW� D� OD� PDWHL[D�� Ep� PDQWHQLQW� OD� GLVWjQFLD� UHFRPDQDGD�� Ep
PLWMDQoDQW�VHSDUDFLRQV� ItVLTXHV��&RQFUHWDPHQW��SHU�DO�FDV�GH� OD� UHFHSFLy�GH�PDWHULDOV�HQ� O
REUD
SRGHQ�DGRSWDU��HQWUH�DOWUHV��OHV�VHJ�HQWV�PHVXUHV�� ��

�� 6
LQIRUPDUj�� DPE� DQWHODFLy� VXILFLHQW�� DOV� VXEPLQLVWUDGRUV� GH� PDWHULDO� VREUH� DTXHOOHV
PHVXUHV�TXH�V
KDJLQ�DGRSWDW�H[FHSFLRQDOPHQW�HQ�O
REUD�HQ�UHODFLy�DPE�OD�UHFHSFLy�GH�PHUFDGHULD
L�DOWUHV�JHQHUDOV�TXH�KDJLQ�GH�FRQqL[HU�

�� (V�RUJDQLW]DUj�OD�UHFHSFLy�GHOV�PDWHULDOV�SHUTXq�QR�FRLQFLGHL[LQ�GLIHUHQWV�VXEPLQLVWUDGRUV
HQ�O
REUD�

�� (V� UHDOLW]DUj� OD� GHVFjUUHJD� GH� PDWHULDO� HQ� ]RQHV� HVSHFtILTXHV� GH� O
REUD� HYLWDQW� OD
FRQFXUUqQFLD�DPE�HOV�WUHEDOODGRUV�GH�OD�PDWHL[D��H[FHSWH�DPE�HOV�TXDOV�VLJXL�LPSUHVFLQGLEOH��

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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�� 4XDQ�VLJXL�SHUVRQDO�GH�O
REUD�TXL�GHVFDUUHJXL�HO�PDWHULDO��HO�FRQGXFWRU�KDXUj�GH�URPDQGUH
D�OD�FDELQD�GH�HO�YHKLFOH�

�� 4XDQ� VLJXL� HO� WUDQVSRUWLVWD� HO� TXH� UHDOLW]L� OD� FjUUHJD� �� GHVFjUUHJD� GH� OD� PHUFDGHULD�
DTXHVWD� HV� GLVSRVDUj� HQ� OORFV� HVSHFtILFV� SHU� GXU� D� WHUPH� DTXHVWD� RSHUDFLy� VHQVH� HQWUDU� HQ
FRQWDFWH�DPE�FDS�SHUVRQD�GH�O
REUD�R�PDQWHQLQW�XQD�GLVWjQFLD�GH���PHWUHV�

�� (V� IRPHQWDUj��HQ� WRW� FDV�� OD�GHVFjUUHJD�PHFDQLW]DGD�GH�HO�PDWHULDO� KDYHQW�G
HYLWDU� O
~V
GHOV�HTXLSV�GHVWLQDWV�D�WDO�IL�SHU�SDUW�GH�GLYHUVRV�WUHEDOODGRUV�R�KDYHQW�GH�QHWHMDU�VH�L�GHVLQIHFWDU
DTXHVWV�DGHTXDGDPHQW�GHVSUpV�GH�FDGD�~V��$L[z�V
DSOLFDUj��LJXDOPHQW��HQ�DTXHOOV�FDVRV�HQ�TXq
HV�FHGHL[LQ�HOV�HTXLSV�D�OD�WUDQVSRUWLVWD�SHUTXq�VLJXL�HOO�PDWHL[�TXL�HOV�XWLOLW]L�

�� 6
DFRUGDUDQ� DPE� HO� VXEPLQLVWUDGRU� GH� PDWHULDO�� SUqYLDPHQW�� IRUPHV� DOWHUQDWLYHV� SHU� DO
OOLXUDPHQW� L� UHFHSFLy�GHOV�DOEDUDQV�TXH�HYLWLQ�HO� FRQWDFWH�DPE�SHUVRQDO�GH� O
REUD� �SHU�H[HPSOH�
FRUUHX�HOHFWUzQLF��WHOqIRQ��HWF���

��3HU�D�OD�GHVLQIHFFLy�GH�OHV�VXSHUItFLHV�L�HTXLSV��V
XWLOLW]DUDQ�GLOXFLRQV�GH�OOHL[LX�FRPHUFLDO�������
PO�DSUR[��(Q���OLWUH�G
DLJXD���G
DOFRKRO��DO�PHQ\V�������R�DOWUHV�YLUXFLGHV�DXWRULW]DWV��� ��

��(OV�WUHEDOODGRUV�KDQ�GH�FRRSHUDU�HQ�OHV�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV�DGRSWDGHV�

��$PE�FDUjFWHU�JHQHUDO��QR�VHUj�QHFHVVDUL�O
~V�G
(3,�DGGLFLRQDOV�DOV�UHTXHULWV�SHU�O
DFWLYLWDW�ODERUDO�

� ��
+LJLHQH�SHUVRQDO

(V�UHIRUoDUDQ�OHV�VHJ�HQWV�PHVXUHV�

��5HQWDW�IUHT�HQW�GH�PDQV�DPE�DLJXD�L�VDEy�R�VROXFLy�KLGURDOFRKzOLFD�

��&REULU�VH�HO�QDV�L�OD�ERFD�D�OD�WRVVLU�L�HVWHUQXGDU�DPE�XQ�PRFDGRU�G
XQ�VRO�~V�

��(YLWDU�WRFDU�VH�XOOV��QDV�L�ERFD�

��6
HYLWDUj�IXPDU��EHXUH�R�PHQMDU�VHQVH�UHQWDU�VH�SUqYLDPHQW�OHV�PDQV�

��(V�IDFLOLWDUj�HO�PDWHULDO�QHFHVVDUL�SHUTXq�HOV�WUHEDOODGRUV�UHIRUFLQ�OHV�PHVXUHV�G
KLJLHQH�SHUVRQDO
DO� OODUJ� GH� OD� MRUQDGD� SRGHQW� OOLXUDU�� D� DTXHVW� HIHFWH�� XQ� NLW� SHUVRQDO� �DLJXD� L� VDEy� R� JHO
KLGURDOFRKzOLF��PRFDGRUV�G
XQ�VRO�~V��HWF���

��'H�OD�PDWHL[D�PDQHUD��HV�FROāORFDUDQ�D�OHV�]RQHV�FRPXQHV�JHOV�KLGURDOFRKzOLFV�L�PRFDGRUV�G
XQ
VRO�~V��DL[t�FRP�FRQWHQLGRUV�DPE�WDSD�L�REHUWXUD�GH�SHGDO�SHU�DOV�PRFDGRUV�XVDWV�

$TXHVW�GRFXPHQW�Wp�HQ�FRPSWH�WRWD�OD�LQIRUPDFLy�SXEOLFDGD�SHU�OHV�DXWRULWDWV�FRPSHWHQWV�ILQV�D�OD
GDWD�GH�OD�VHYD�HODERUDFLy��(V�GHVWDTXHQ�HOV�VHJ�HQWV�GRFXPHQWV�GH�UHIHUqQFLD�

���3URFHGLPLHQWR�GH��DFWXDFLyQ�SDUD�ORV�VHUYLFLRV�GH�SUHYHQFLyQ�GH��ULHVJRV�ODERUDOHV�IUHQWH�D�OD
H[SRVLFLyQ� DO� QXHYR� FRURQDYLUXV� � �6$56� �&29����� � 0LQLVWHULR� GH� 6DQLGDG
�KWWSV���ZZZ�PVFEV�JRE�HV�HQ�SURIHVLRQDOHV�VDOXG3XEOLFD�FFD\HV�DOHUWDV$FWXDO�Q&RY�&KLQD�KRPH
�KWP�

�� 3URFHGLPLHQWR� GH� � DFWXDFLyQ� IUHQWH� D� FDVRV� GH� � LQIHFFLyQ� SRU� HO� QXHYR� FRURQDYLUXV� �6$56
�&29�����0LQLVWHULR�GH��6DQLGDG��� ��
�KWWSV���ZZZ�PVFEV�JRE�HV�HQ�SURIHVLRQDOHV�VDOXG3XEOLFD�FFD\HV�DOHUWDV$FWXDO�Q&RY�&KLQD�KRPH
�KWP�

���0DQHMR��GRPLFLOLDULR�GHO�&29,'�������0LQLVWHULR�GH��6DQLGDG�� ��
�KWWSV���ZZZ�PVFEV�JRE�HV�HQ�SURIHVLRQDOHV�VDOXG3XEOLFD�FFD\HV�DOHUWDV$FWXDO�Q&RY�&KLQD�KRPH
�KWP�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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���0HGLGDV��KLJLpQLFDV�SDUD�OD�SUHYHQFLyQ�GH�FRQWDJLRV��GHO�&29,'�������0LQLVWHULR��GH�6DQLGDG�� ��
�KWWSV���ZZZ�PVFEV�JRE�HV�HQ�SURIHVLRQDOHV�VDOXG3XEOLFD�FFD\HV�DOHUWDV$FWXDO�Q&RY�&KLQD�KRPH
�KWP�

�� 3UHYHQFLyQ� � GH� � ULHVJRV� ODERUDOHV� YV��&29,'� ���� ��&RPSHQGLR� QR� H[KDXVWLYR� GH� IXHQWHV� GH
LQIRUPDFLyQ�����,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH��6HJXULGDG�\��6DOXG�HQ�HO�7UDEDMR���,1667��
�KWWSV���ZZZ�LQVVW�HV��

� ��
� ��

����6LJQDWXUHV

0DUFRV�%DUMROD�%RUUHJR
'$54��6/3
1XP��&RO�����

� ��

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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����� ,GHQWLILFDFLy�GH�OHV�REUHV

���(O�SURMHFWH�WqFQLF�HV�WLWXOD�

3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&�GHO�3DVVHLJ�GH
7HUUDVVD



� ��
����� 2EMHFWH

$TXHVW�3OHF�GH�&RQGLFLRQV�GH�O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�FRPSUqQ�HO�FRQMXQW�G
HVSHFLILFDFLRQV
TXH� KDXUDQ� G¶DFRPSOLU� WDQW� HO� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� GHO� &RQWUDFWLVWD� FRP� D� GRFXPHQW� GH
*HVWLy� 3UHYHQWLYD� �3ODQLILFDFLy�� 2UJDQLW]DFLy�� ([HFXFLy� L� &RQWURO�� GH� O¶REUD�� OHV� GLIHUHQWV
SURWHFFLRQV�D�HPSUDU�SHU�OD�UHGXFFLy�GHOV�ULVFRV��0LWMDQV�$X[LOLDUV�G¶8WLOLWDW�3UHYHQWLYD��6LVWHPHV
GH� 3URWHFFLy� &ROāOHFWLYD�� (TXLSV� GH� 3URWHFFLy� ,QGLYLGXDO��� ,PSODQWDFLRQV� SURYLVLRQDOV� SHU� D� OD
6DOXEULWDW�L�&RQIRUW�GHOV�WUHEDOODGRUV��DL[t�FRP�OHV�WqFQLTXHV�GH�OD�VHYD�LPSOHPHQWDFLy�D�O¶REUD�L
OHV�TXH�KDXUDQ�GH�PDQDU�O¶H[HFXFLy�GH�TXDOVHYRO�WLSXV�G¶LQVWDOāODFLRQV�L�G¶REUHV�DFFHVVzULHV��3HU
D�TXDOVHYRO�WLSXV�G¶HVSHFLILFDFLy�QR�LQFORVD�HQ�DTXHVW�3OHF��HV�WLQGUDQ�HQ�FRPSWH�OHV�FRQGLFLRQV
WqFQLTXHV�TXH�HV�GHULYLQ�G¶HQWHQGUH�FRP�D�QRUPHV�G¶DSOLFDFLy�

D� 7RWV�DTXHOOV�FRQWLQJXWV�DO�
� 3OHF� *HQHUDO� GH� &RQGLFLRQV� 7qFQLTXHV� GH� O¶(GLILFDFLy¶µ�� FRQIHFFLRQDW� SHO� &HQWUH

([SHULPHQWDO�G¶$UTXLWHFWXUD��DSURYDW�SHO�&RQVHOO�6XSHULRU�GH�&ROāOHJLV�G¶$UTXLWHFWHV
L� DGDSWDW� D� OHV� VHYHV� REUHV� SHU� OD� µµ'LUHFFLy� *HQHUDO� G¶$UTXLWHFWXUD¶µ�� �FDV
G
(GLILFDFLy�

� µµ3OHF� GH� &OjXVXOHV� $GPLQLVWUDWLYHV� *HQHUDOV�� SHU� D� OD� &RQWUDFWDFLy� G¶2EUHV� GH
O¶(VWDW¶µ� L�DGDSWDW�D�OHV�VHYHV�REUHV�SHU�� OD� µµ'LUHFFLy�GH�3ROtWLFD�7HUULWRULDO� L�2EUHV
3~EOLTXHV¶µ���FDV�G
2EUD�3~EOLFD�

E� /HV�FRQWLQJXGHV�DO�5HJODPHQW�*HQHUDO�GH�&RQWUDFWDFLy�GH�O¶(VWDW��1RUPHV�7HFQROzJLTXHV
GH�O¶(GLILFDFLy�SXEOLFDGHV�SHO�µµ0LQLVWHULR�GH�OD�9LYLHQGD¶µ�L�SRVWHULRUPHQW�SHO� µµ0LQLVWHULR�GH
2EUDV�3~EOLFDV�\�8UEDQLVPR¶µ�

F� /D�QRUPDWLYD�OHJLVODWLYD�YLJHQW�G¶REOLJDW�FRPSOLPHQW�L�OHV�FRQGLFLRQDGHV�SHU�OHV�FRPSDQ\LHV
VXEPLQLVWUDGRUHV�GH�VHUYHLV�S~EOLFV��WRWHV�HOOHV�DO�PRPHQW�GH�O¶RIHUWD�

� ��
����� 'RFXPHQWV�TXH�GHILQHL[HQ�O
(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

6HJRQV� OD� QRUPDWLYD� OHJDO� YLJHQW�� $UW�� ��� �� GHO� 5�'�� ����������� GH� ��� G
RFWXEUH� VREUH
µµ',6326,&,216� 0Ë1,0(6� '(� 6(*85(7$7� ,� '(� 6$/87� $� /(6� 2%5(6� '(
&216758&&,Ï¶µ��O
(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�KDXUj�GH�IRUPDU�SDUW�GHO�3URMHFWH�G
([HFXFLy�G
2EUD�R�
DO�VHX�GHIHFWH��GHO�3URMHFWH�G
2EUD��KDYHQW�GH�VHU�FRKHUHQW�DPE�HO�FRQWLQJXW�GHO�PDWHL[�L�UHFROOLU
OHV�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV�DGHTXDGHV�DOV�ULVFRV�TXH�FRPSRUWD� OD�UHDOLW]DFLy�GH� O
REUD��FRQWHQLQW
FRP�D�PtQLP�HOV��VHJ�HQWV�GRFXPHQWV�

0HPzULD�� 'HVFULSWLYD� GHOV� SURFHGLPHQWV�� HTXLSV� WqFQLFV� L� PHGLV� DX[LOLDUV� TXH� KDJLQ
G
XWLOLW]DU�VH�R�TXH� OD�VHYD�XWLOLW]DFLy�HV�SXJXL�SUHYHXUH�� LGHQWLILFDFLy�GHOV� ULVFRV
ODERUDOV� TXH� SXJXLQ� VHU� HYLWDWV�� LQGLFDQW� D� O
HIHFWH� OHV� PHVXUHV� WqFQLTXHV
QHFHVVjULHV� SHU� IHU�KR�� UHODFLy� GHOV� ULVFRV� ODERUDOV� TXH� QR� HV� SXJXLQ� HOLPLQDU
FRQIRUPH� DOV� DVVHQ\DODWV� � DQWHULRUPHQW�� HVSHFLILFDQW� OHV�PHVXUHV� SUHYHQWLYHV� L
SURWHFFLRQV�WqFQLTXHV�WHQGHQWV�D�FRQWURODU�L�UHGXLU�HOV�HVPHQWDWV�ULVFRV�L�YDORUDQW
OD�VHYD�HILFjFLD��HQ�HVSHFLDO�TXDQ�HV�SURSRVLQ�PHVXUHV�DOWHUQDWLYHV�

3OHF�� 'H� FRQGLFLRQV� SDUWLFXODUV� HQ� HO� TXH� HV� WLQGUDQ� HQ� FRPSWH� OHV� QRUPHV� OHJDOV� L
UHJODPHQWDULHV�DSOLFDEOHV�D�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�WqFQLTXHV�SUzSLHV�GH�O
REUD�TXH�HV
WUDFWL�� DL[t� FRP� OHV� SUHVFULSFLRQV� TXH� V
KDXUDQ� � GH� FRPSOLU� HQ� UHODFLy� DPE� OHV

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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FDUDFWHUtVWLTXHV��O
~V�L�OD�FRQVHUYDFLy�GH�OHV�PjTXLQHV��XWHQVLOLV��HLQHV��VLVWHPHV�L
HTXLSV�SUHYHQWLXV�

3OjQROV�� 2Q� HV� GHVHQYROXSHQ� HOV� JUjILFV� L� HVTXHPHV� QHFHVVDULV� SHU� OD�PLOORU� GHILQLFLy� L
FRPSUHQVLy�GH� OHV�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV�GHILQLGHV�D� OD�0HPzULD��DPE�H[SUHVVLy
GH�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�WqFQLTXHV�QHFHVVjULHV�� � �

$PLGDPHQWV�� 'H� WRWHV� OHV� XQLWDWV� R� HOHPHQWV� GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW� DO� WUHEDOO� TXH� KDJLQ� HVWDW
GHILQLWV�R�SURMHFWDWV�

3UHVVXSRVW�� 4XDQWLILFDFLy� GHO� FRQMXQW� GH� GHVSHVHV� SUHYLVWHV� SHU� O
DSOLFDFLy� L� H[HFXFLy� GH
O
(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�

� ��
����� &RPSDWLELOLWDW�L�UHODFLy�HQWUH�HOV�HVPHQWDWV�GRFXPHQWV

/
HVWXGL� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� IRUPD� SDUW� GHO� 3URMHFWH� G
([HFXFLy� G
REUD�� R� HQ� HO� VHX� FDV�� GHO
3URMHFWH� G
2EUD�� KDYHQW� GH� VHU� FDGDVFXQ� GHOV� GRFXPHQWV� TXH� O
LQWHJUHQ�� FRKHUHQWV� DPE� HO
FRQWLQJXW�GHO�3URMHFWH�� L� UHFROOLU� OHV�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV��GH�FDUjFWHU�SDOāOLDWLX��DGHTXDGHV�DOV
ULVFRV��QR�HOLPLQDWV�R�UHGXwWV�D�OD�IDVH�GH�GLVVHQ\��TXH�FRPSRUWL� OD�UHDOLW]DFLy�GH�O
REUD��HQ�HOV
WHUPLQLV�L�FLUFXPVWjQFLHV�VRFLR�WqFQLTXHV�RQ�OD�PDWHL[D�HV�WLQJXL�TXH�PDWHULDOLW]DU�

(O�3OHF�GH�&RQGLFLRQV�3DUWLFXODUV��HOV�3OjQROV�L�3UHVVXSRVW�GH�O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�VyQ
GRFXPHQWV� FRQWUDFWXDOV�� TXH� UHVWDUDQ� LQFRUSRUDWV� DO� &RQWUDFWH� L�� SHU� WDQW�� VyQ� G¶REOLJDW
DFRPSOLPHQW��OOHYDW�PRGLILFDFLRQV�GHJXGDPHQW�DXWRULW]DGHV�

/D� UHVWD� GH� 'RFXPHQWV� R� GDGHV� GH� O¶(VWXGL� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� VyQ� LQIRUPDWLXV�� L� HVWDQ
FRQVWLWXwWV� SHU� OD� 0HPzULD� 'HVFULSWLYD�� DPE� WRWV� HOV� VHXV� $QQH[RV�� HOV� 'HWDOOV� *UjILFV
G¶LQWHUSUHWDFLy��HOV�$PLGDPHQWV�L�HOV�3UHVVXSRVWRV�3DUFLDOV�

(OV�HVPHQWDWV�GRFXPHQWV�LQIRUPDWLXV�UHSUHVHQWHQ�QRPpV�XQD�RSLQLy�IRQDPHQWDGD�GH�O¶$XWRU�GH
O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��VHQVH�TXH�DL[z�VXSRVL�TXH�HV�UHVSRQVDELOLW]L�GH�OD�FHUWHVD�GH�OHV
GDGHV� TXH� VH� VXEPLQLVWUHQ�� $TXHVWHV� GDGHV� KDQ� GH� FRQVLGHUDU�VH�� WDQW� VROV�� FRP� D
FRPSOHPHQW� G¶LQIRUPDFLy� TXH� HO�&RQWUDFWLVWD� KD� G¶DGTXLULU� GLUHFWDPHQW� L� DPE� HOV� VHXV� SURSLV
PLWMDQV�

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

(O�&RQWUDFWLVWD�VHUj��GRQFV��UHVSRQVDEOH�GH�OHV�HUUDGHV�TXH�SXJXLQ�GHULYDU�VH�GH�QR�REWHQLU�OD
VXILFLHQW�LQIRUPDFLy�GLUHFWD��TXH�UHFWLILTXL�R�UDWLILTXL�OD�FRQWLQJXGD�DOV�GRFXPHQWV�LQIRUPDWLXV�GH
O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�

6L� KL� KDJXpV� FRQWUDGLFFLy� HQWUH� HOV� 3OjQROV� L� OHV� 3UHVFULSFLRQV� 7qFQLTXHV� 3DUWLFXODUV�� HQ� FDV
G¶LQFORXUH¶V� DTXHVWHV� FRP�D� GRFXPHQW� TXH� FRPSOHPHQWL� HO� 3OHF� GH�&RQGLFLRQV�*HQHUDOV� GHO
3URMHFWH�� Wp� SUHYDOHQoD� HO� TXH� V¶KD� SUHVFULW� HQ� OHV� 3UHVFULSFLRQV� 7qFQLTXHV� 3DUWLFXODUV�� (Q
TXDOVHYRO� FDV�� DPEGyV� GRFXPHQWV� WHQHQ� SUHYDOHQoD� VREUH� OHV� 3UHVFULSFLRQV� 7qFQLTXHV
*HQHUDOV�

(O� TXH� V¶KD� HVPHQWDW� DO� 3OHF� GH� FRQGLFLRQV� L� QRPpV� DOV� 3OjQROV�� R� YLFHYHUVD�� KDXUj� GH� VHU
H[HFXWDW�FRP�VL�KDJXpV�HVWDW�H[SRVDW�D�DPEGyV�GRFXPHQWV��VHPSUH�TXH��D�FULWHUL�GH�O¶$XWRU�GH
O¶(VWXGL� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� TXHGLQ� VXILFLHQWPHQW� GHILQLGHV� OHV� XQLWDWV� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW
FRUUHVSRQHQW��L�DTXHVWHV�WLQJXLQ�SUHX�DO�&RQWUDFWH�
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'LQV� O
jPELW� GH� OD� UHVSHFWLYD� FDSDFLWDW� GH�GHFLVLy� FDGDVFXQ�GHOV�DFWRUV�GHO� IHW�FRQVWUXFWLX�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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HVWDQ�REOLJDWV�D�SUHQGUH� GHFLVLRQV�DMXVWDQW�VH� DOV�3ULQFLSLV�*HQHUDOV� GH� O
$FFLy�3UHYHQWLYD
�$UW�����D�OD�/������������

�� (YLWDU�HOV�ULVFRV�
�� $YDOXDU�HOV�ULVFRV�TXH�QR�HV�SRGHQ�HYLWDU�
�� &RPEDWUH�HOV�ULVFRV�HQ�HO�VHX�RULJHQ�
�� $GDSWDU�OD�IHLQD�D�OD�SHUVRQD��HQ�SDUWLFXODU�DO�TXH�ID�UHIHUqQFLD�D�OD�FRQFHSFLy�GHOV�OORFV

GH�WUHEDOO��FRP�WDPEp�D�O
HOHFFLy�GHOV�HTXLSV�L�HOV�PqWRGHV�GH�WUHEDOO�L�GH�SURGXFFLy��DPE
O
REMHFWLX�HVSHFtILF�G
DWHQXDU�OD�IHLQD�PRQzWRQD�L�UHSHWLWLYD�L�GH�UHGXLU�QH�HOV�HIHFWHV�D�OD
VDOXW�� ��

�� 7HQLU�HQ�FRPSWH�O
HYROXFLy�GH�OD�WqFQLFD�
�� 6XEVWLWXLU�HO�TXH�VLJXL�SHULOOyV�SHO�TXH�FRPSRUWL�SRF�SHULOO�R�QR�HQ�FRPSRUWL�FDS�
�� 3ODQLILFDU� OD� SUHYHQFLy�� DPE� OD� UHFHUFD� G
XQ� FRQMXQW� FRKHUHQW� TXH� KL� LQWHJUL� OD� WqFQLFD�

O
RUJDQLW]DFLy�GH�OD�IHLQD��OHV�FRQGLFLRQV�GH�WUHEDOO��OHV�UHODFLRQV�VRFLDOV�L�OD�LQIOXqQFLD�GHOV
IDFWRUV�DPELHQWDOV�DO�WUHEDOO�

�� $GRSWDU�PHVXUHV�TXH�GRQLQ�SULRULWDW�D�OD�SURWHFFLy�FROāOHFWLYD�UHVSHFWH�GH�OD�LQGLYLGXDO�
�� )DFLOLWDU�OHV�FRUUHVSRQHQWV�LQVWUXFFLRQV�DOV�WUHEDOODGRUV�

� ��
����� 3URPRWRU

$OV�HIHFWHV�GHO�SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��VHUj�FRQVLGHUDW�3URPRWRU�TXDOVHYRO�SHUVRQD�
ItVLFD�R�MXUtGLFD��S~EOLFD�R�SULYDGD��TXH��LQGLYLGXDO�R�FROāOHFWLYDPHQW��GHFLGHL[L��LPSXOVL��SURJUDPL�L
ILQDQFL�� DPE� UHFXUVRV� SURSLV� R� DOLHQV�� OHV� REUHV� GH� FRQVWUXFFLy� SHU� Vt� PDWHL[�� R� SHU� OD� VHYD
SRVWHULRU�DOLHQDFLy��OOLXUDPHQW�R�FHVVLy�D�WHUFHUV�VRWD�TXDOVHYRO�WtWRO�

&RPSHWqQFLHV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�3URPRWRU�

��� 'HVLJQDU�DO� WqFQLF�FRPSHWHQW�SHU� OD�&RRUGLQDFLy�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW�HQ�IDVH�GH�3URMHFWH�
TXDQ�VLJXL�QHFHVVDUL�R�HV�FUHJXL�FRQYHQLHQW�

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

��� )DFLOLWDU�TXH�HO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�HQ�OD�IDVH�GH�SURMHFWH�LQWHUYLQJXL�HQ�WRWHV
OHV�IDVHV�G
HODERUDFLy�GHO�SURMHFWH�L�GH�SUHSDUDFLy�GH�O
REUD�

��� 'HVLJQDU� HO� &RRUGLQDGRU� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� HQ� IDVH� G¶2EUD� SHU� O
DSURYDFLy� GHO� 3OD� GH
6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� DSRUWDW� SHO� FRQWUDFWLVWD� DPE� DQWHODFLy� D� O
LQLFL� GH� OHV� REUHV�� HO� TXDO
&RRUGLQDUj�OD�6HJXUHWDW�L�6DOXW�HQ�IDVH�G
H[HFXFLy�PDWHULDO�GH�OHV�PDWHL[HV�

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

��� (O�3URPRWRU�HV�UHVSRQVDELOLW]D�TXH�WRWV�HOV�DJHQWV�GHO�IHW�FRQVWUXFWLX�WLQJXLQ�HQ�FRPSWH�OHV
REVHUYDFLRQV�GHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��GHJXGDPHQW�MXVWLILFDGHV��R�Ep�SURSRVLQ
XQHV�PHVXUHV�G
XQD�HILFjFLD��SHO�FDS�EDL[��HTXLYDOHQWV�

� ��
����� &RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

(O�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�VHUj�DOV�HIHFWHV�GHO�SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�
TXDOVHYRO�SHUVRQD�ItVLFD�OHJDOPHQW�KDELOLWDGD�SHOV�VHXV�FRQHL[HPHQWV�HVSHFtILFV�L�TXH�FRPSWL
DPE�WLWXODFLy�DFDGqPLFD�HQ�&RQVWUXFFLy�

eV�GHVLJQDW�SHO�3URPRWRU�HQ�TXDOLWDW�GH�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW��D��(Q�IDVH�GH�FRQFHSFLy�
HVWXGL�L�HODERUDFLy�GHO�3URMHFWH�R�E��'XUDQW�O
([HFXFLy�GH�O
REUD�

(O� &RRUGLQDGRU� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� L� 6DOXW� IRUPD� SDUW� GH� OD� 'LUHFFLy� G¶2EUD� R� 'LUHFFLy

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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)DFXOWDWLYD�'LUHFFLy�G¶([HFXFLy�

&RPSHWqQFLHV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�GHO�3URMHFWH�

(O�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�HQ�IDVH�GH�SURMHFWH��pV�GHVLJQDW�SHO�3URPRWRU�TXDQ�HQ
O¶HODERUDFLy�GHO�SURMHFWH�G¶REUD�LQWHUYLQJXLQ�YDULV�SURMHFWLVWHV�

/HV�IXQFLRQV�GHO�&RRUGLQDGRU�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GXUDQW�O¶HODERUDFLy�GHO�SURMHFWH�
VHJRQV�HO�5�'�������������VyQ�OHV�VHJ�HQWV�

��� 9HWOODU�SHU�D�TXq�HQ�IDVH�GH�FRQFHSFLy��HVWXGL�L�HODERUDFLy�GHO�3URMHFWH��HO�3URMHFWLVWD
WLQJXL�HQ�FRQVLGHUDFLy�HOV�µµ3ULQFLSLV�*HQHUDOV�GH�OD�3UHYHQFLy�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW
L�6DOXW¶µ����$UW�����D�OD�/�����������L�HQ�SDUWLFXODU�
G� 3UHQGUH�OHV�GHFLVLRQV�FRQVWUXFWLYHV��WqFQLTXHV�L�G
RUJDQLW]DFLy�DPE�OD��ILQDOLWDW

GH� SODQLILFDU� OHV� GLIHUHQWV� IHLQHV� R� IDVHV� GH� WUHEDOO� TXH� HV� GHVHQYROXSLQ
VLPXOWjQLD�R�VXFFHVVLYDPHQW�

H� (VWLPDU�OD�GXUDFLy�UHTXHULGD�SHU�O
H[HFXFLy�GH�OHV�GLIHUHQWV�IHLQHV��R�IDVHV�GH
WUHEDOO�

��� 7UDVOODGDU�DO�3URMHFWLVWD�WRWD�OD�LQIRUPDFLy�SUHYHQWLYD�QHFHVVjULD�TXH�OL�FDO�SHU�LQWHJUDU
OD�6HJXUHWDW�L�6DOXW�D�OHV�GLIHUHQWV�IDVHV�GH�FRQFHSFLy��HVWXGL�L�HODERUDFLy�GHO�SURMHFWH
G
REUD�� ��

7HQLU�HQ�FRPSWH��FDGD�YHJDGD�TXH�VLJXL�QHFHVVDUL��TXDOVHYRO�HVWXGL�GH�VHJXUHWDW� L�VDOXW�R
HVWXGL�EjVLF��DL[t�FRP�OHV�SUHYLVLRQV� L� LQIRUPDFLRQV�~WLOV�SHU�HIHFWXDU�DO�VHX�GLD��DPE
OHV� GHJXGHV� FRQGLFLRQV� GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW�� HOV� SUHYLVLEOHV� WUHEDOOV� SRVWHULRUV
�PDQWHQLPHQW��

&RRUGLQDU� O
DSOLFDFLy� GHO� TXH� HV� GLVSRVD� HQ� HOV� SXQWV� DQWHULRUV� L� UHGDFWDU� R� IHU� UHGDFWDU
O
(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�

&RPSHWqQFLHV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�G
2EUD�

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

/HV� IXQFLRQV� GHO�&RRUGLQDGRU� HQ�PDWqULD� GH�6HJXUHWDW� L� 6DOXW� GXUDQW� O
H[HFXFLy� GH� O
REUD�
VHJRQV�HO�5�'�������������VyQ�OHV�VHJ�HQWV�

�� &RRUGLQDU�O
DSOLFDFLy�GHOV�3ULQFLSLV�*HQHUDOV�GH�O
$FFLy�3UHYHQWLYD��$UW�����/������������

D� (Q�HO�PRPHQW�GH�SUHQGUH� OHV�GHFLVLRQV� WqFQLTXHV� L�G
RUJDQLW]DFLy�DPE�HO� IL�GH
SODQLILFDU� OHV�GLIHUHQWV� WDVTXHV�R� IDVHV�GH� WUHEDOO�TXH�V
KDJLQ�GH�GHVHQYROXSDU
VLPXOWjQLD�R�VXFFHVVLYDPHQW�

E� (Q�O
HVWLPDFLy�GH�OD�GXUDGD�UHTXHULGD�SHU�D�O
H[HFXFLy�G
DTXHVWV�WUHEDOOV�R�IDVHV
GH�WUHEDOO�� ��

�� &RRUGLQDU� OHV� DFWLYLWDWV�GH� O
REUD�SHU�JDUDQWLU� TXH�HOV�&RQWUDFWLVWHV�� L�� VL�Q¶KL�KD�GHOV
6XEFRQWUDFWLVWHV� L� HOV� WUHEDOODGRUV� DXWzQRPV�� DSOLTXLQ� GH� PDQHUD� FRKHUHQW� L
UHVSRQVDEOH� HOV� 3ULQFLSLV� GH� O
$FFLy� 3UHYHQWLYD� TXH� UHFXOO� O
DUWLFOH� ��� GH� OD� /OHL� GH
3UHYHQFLy� GH� 5LVFRV� /DERUDOV� �/��������� GH� �� GH� QRYHPEUH�� GXUDQW� O
H[HFXFLy� GH
O
REUD�L��HQ�SDUWLFXODU��HQ�OHV�WDVTXHV�R�DFWLYLWDWV�DO�TXq�HV�UHIHUHL[�O
DUWLFOH����GHO�5�'�
���������� GH� ��� G
RFWXEUH� VREUH� 'LVSRVLFLRQV� PtQLPHV� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� D� OHV
REUHV�GH�FRQVWUXFFLy�
D� (O�PDQWHQLPHQW�GH�O
REUD�HQ�ERQ�HVWDW�G
RUGUH�L�QHWHMD�
E� /
HOHFFLy� GH� O
HPSODoDPHQW� GHOV� OORFV� L� jUHHV� GH� WUHEDOO�� WHQLQW� HQ� FRPSWH� OHV

VHYHV� FRQGLFLRQV� G
DFFpV�� L� OD� GHWHUPLQDFLy� GH� OHV� YLHV� R� ]RQHV� GH
GHVSODoDPHQW�R�FLUFXODFLy�

F� /D�PDQLSXODFLy�GHOV�GLIHUHQWV�PDWHULDOV�L�OD�XWLOLW]DFLy�GHOV�PLWMDQV�DX[LOLDUV�
G� (O�PDQWHQLPHQW��HO�FRQWURO�SUHYL�D�OD�SRVWD�HQ�VHUYHL�L�HO�FRQWURO�SHULzGLF�GH�OHV

LQVWDOāODFLRQV�L�GLVSRVLWLXV�QHFHVVDULV�SHU�D�O
H[HFXFLy�GH�O
REUD��D�IL�GH�FRUUHJLU
HOV�GHIHFWHV�TXH�SXJLQ�DIHFWDU�D�OD�VHJXUHWDW�L�OD�VDOXW�GHOV�WUHEDOODGRUV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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H� /D�GHOLPLWDFLy�L�HO�FRQGLFLRQDPHQW�GH�OHV�]RQHV�G
HPPDJDW]HPDWJH�L�GLSzVLW�GHOV
GLIHUHQWV� PDWHULDOV�� HQ� SDUWLFXODU� VL� HV� WUDFWD� GH� PDWqULHV� R� VXEVWjQFLHV
SHULOORVHV�

I� /D�UHFROOLGD�GHOV�PDWHULDOV�SHULOORVRV�XWLOLW]DWV�
J� /
HPPDJDW]HPDWJH�L�O
HOLPLQDFLy�R�HYDFXDFLy�GHOV�UHVLGXV�L�GHL[DOOHV�
K� /
DGDSWDFLy��G
DFRUG�DPE�O
HYROXFLy�GH�O
REUD��GHO�SHUtRGH�GH�WHPSV�HIHFWLX�TXH

KDXUj�GH�GHGLFDU�VH�DOV�GLIHUHQWV�WUHEDOOV�R�IDVHV�GH�WUHEDOO�
L� /D� LQIRUPDFLy� L� FRRUGLQDFLy� HQWUH� HOV� FRQWUDFWLVWHV�� VXEFRQWUDFWLVWHV� L

WUHEDOODGRUV�DXWzQRPV�
M� /HV�LQWHUDFFLRQV�L�LQFRPSDWLELOLWDWV�DPE�TXDOVHYRO�WLSXV�GH�WUHEDOO�R�DFWLYLWDW�TXH

HV�UHDOLW]L�HQ�O
REUD�R�D�SURS�GHO�OORF�GH�O
REUD�
�� $SURYDU� HO�3OD� GH�6HJXUHWDW� L� 6DOXW� �366�� HODERUDW� SHO� FRQWUDFWLVWD� L�� VL� V¶HVFDX�� OHV

PRGLILFDFLRQV� TXH� V
KL� KDJXHVVLQ� LQWURGXwW�� /D� 'LUHFFLy� )DFXOWDWLYD� SUHQGUj� DTXHVWD
IXQFLy�TXDQ�QR�FDOJXL�OD�GHVLJQDFLy�GH�&RRUGLQDGRU�

�� 2UJDQLW]DU�OD�FRRUGLQDFLy�G
DFWLYLWDWV�HPSUHVDULDOV�SUHYLVWD�HQ�O
DUWLFOH����GH�OD�/OHL�GH
3UHYHQFLy�GH�5LVFRV�/DERUDOV�

�� &RRUGLQDU� OHV� DFFLRQV� L� IXQFLRQV� GH� FRQWURO� GH� O
DSOLFDFLy� FRUUHFWD� GHOV� PqWRGHV� GH
WUHEDOO�

�� $GRSWDU�OHV�PHVXUHV�QHFHVVjULHV�SHUTXq�QRPpV�SXJXLQ�DFFHGLU�D�O
REUD�OHV�SHUVRQHV
DXWRULW]DGHV�� ��

(O� &RRUGLQDGRU� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� HQ� OD� IDVH� G
H[HFXFLy� GH� O
REUD� UHVSRQGUj� GDYDQW� GHO
3URPRWRU��GHO�FRPSOLPHQW�GH�OD�VHYD�IXQFLy�FRP�VWDII�DVVHVVRU�HVSHFLDOLW]DW�HQ�3UHYHQFLy�GH
OD�6LQLVWUDOLWDW�/DERUDO��HQ�FROāODERUDFLy�HVWULFWD�DPE�HOV�GLIHUHQWV�DJHQWV�TXH� LQWHUYLQJXLQ�D
O
H[HFXFLy� PDWHULDO� GH� O
REUD�� 4XDOVHYRO� GLYHUJqQFLD� VHUj� SUHVHQWDGD� DO� 3URPRWRU� FRP� D
Pj[LP�SDWUy�L�UHVSRQVDEOH�GH�OD�JHVWLy�FRQVWUXFWLYD�GH�OD�SURPRFLy�GH�O¶REUD��D�IL�TXH�DTXHVW
SUHQJXL��HQ�IXQFLy�GH�OD�VHYD�DXWRULWDW���OD�GHFLVLy�H[HFXWLYD�TXH�FDOJXL�

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

� ��
����� 3URMHFWLVWD

eV�HO� WqFQLF�KDELOLWDW�SURIHVVLRQDOPHQW�TXH��SHU�HQFjUUHF�GHO�3URPRWRU� L�DPE�VXEMHFFLy�D� OD
QRUPDWLYD�WqFQLFD�L�XUEDQtVWLFD�FRUUHVSRQHQW��UHGDFWD�HO�3URMHFWH�

3RGUDQ�UHGDFWDU�SURMHFWHV�SDUFLDOV�GHO�3URMHFWH��R�SDUWV�TXH�HO�FRPSOHPHQWLQ��DOWUHV�WqFQLFV�
GH� IRUPD�FRRUGLQDGD�DPE� O
DXWRU�G
DTXHVW��FRQWDQW�HQ�DTXHVW�FDV��DPE� OD�FROāODERUDFLy�GHO
&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHVLJQDW�SHO�3URPRWRU�

4XDQ� HO� 3URMHFWH� HV� GHVHQYROXSD� R� FRPSOHWD� PLWMDQoDQW� SURMHFWHV� SDUFLDOV� R� G¶DOWUHV
GRFXPHQWV�WqFQLFV��FDGD�SURMHFWLVWD�DVVXPHL[�OD�WLWXODULWDW�GHO�VHX�SURMHFWH�

&RPSHWqQFLHV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�3URMHFWLVWD�

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

�� $FRUGDU��HQ�HO�VHX�FDV��DPE�HO�SURPRWRU�OD�FRQWUDFWDFLy�GH�FROāODERUDFLRQV�SDUFLDOV�
� ��

����� 'LUHFWRU�G
2EUD

eV� HO� WqFQLF� KDELOLWDW� SURIHVVLRQDOPHQW� TXH�� IRUPDQW� SDUW� GH� OD� 'LUHFFLy� G¶2EUD� R�'LUHFFLy
)DFXOWDWLYD�� GLULJHL[� HO� GHVHQYROXSDPHQW� GH� O
REUD� HQ� HOV� DVSHFWHV� WqFQLFV�� HVWqWLFV�
XUEDQtVWLFV� L� PHGLDPELHQWDOV�� GH� FRQIRUPLWDW� DPE� HO� 3URMHFWH� TXH� HO� GHILQHL[�� OD� OOLFqQFLD
FRQVWUXFWLYD�L�G
DOWUHV�DXWRULW]DFLRQV�SUHFHSWLYHV�L�OHV�FRQGLFLRQV�GHO�FRQWUDFWH��DPE�O
REMHFWH
G
DVVHJXUDU�O
DGHTXDFLy�DO�IL�SURSRVDW����(Q�HO�FDV�TXH�HO�'LUHFWRU�G
2EUD�GLULJHL[L��D�PpV�D�PpV
O
H[HFXFLy� PDWHULDO� GH� OD� PDWHL[D�� DVVXPLUj� OD� IXQFLy� WqFQLFD� GH� OD� VHYD� UHDOLW]DFLy� L� GHO
FRQWURO�TXDOLWDWLX�L�TXDQWLWDWLX�GH�O
REUD�H[HFXWDGD�L�GH�OD�VHYD�TXDOLWDW�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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3RGUDQ�GLULJLU�OHV�REUHV�GHOV�SURMHFWHV�SDUFLDOV�DOWUHV�WqFQLFV��VRWD�OD�FRRUGLQDFLy�GHO�'LUHFWRU
G¶2EUD��� �FRQWDQW�DPE� OD�FROāODERUDFLy�GHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW�HQ� IDVH�G¶2EUD�
QRPHQDW�SHO�3URPRWRU�

&RPSHWqQFLHV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�'LUHFWRU�G¶2EUD�

�� 9HULILFDU� HO� UHSODQWHLJ�� O¶DGHTXDFLy� GHOV� IRQDPHQWV�� HVWDELOLWDW� GHOV� WHUUHQ\V� L� GH
O¶HVWUXFWXUD�SURMHFWDGD�D�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�JHRWqFQLTXHV�GHO�WHUUHQ\�

��� 6L� GLULJHL[� O¶H[HFXFLy� PDWHULDO� GH� O¶REUD�� YHULILFDU� OD� UHFHSFLy� G
REUD� GHOV� SURGXFWHV� GH
FRQVWUXFFLy��RUGHQDQW�OD�UHDOLW]DFLy�GHOV�DVVDLJV�L�SURYHV�SUHFLVHV��FRPSURYDU�HOV�QLYHOOV�
GHVSORPV�� LQIOXqQFLD� GH� OHV� FRQGLFLRQV� DPELHQWDOV� HQ� OD� UHDOLW]DFLy� GHOV� WUHEDOOV�� HOV
PDWHULDOV�� OD� FRUUHFWD� H[HFXFLy� L� GLVSRVLFLy� GHOV� HOHPHQWV� FRQVWUXFWLXV�� GH� OHV
LQVWDOāODFLRQV�L�GHOV�0HGLV�$X[LOLDUV�G¶8WLOLWDW�3UHYHQWLYD�L�OD�6HQ\DOLW]DFLy��G¶DFRUG�DPE�HO���
3URMHFWH�L�O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�

��� 5HVROGUH�OHV�FRQWLQJqQFLHV�TXH�HV�SURGXHL[LQ�D�O¶REUD�L�FRQVLJQDU�HQ�HO�/OLEUH�G¶2UGUHV�L
$VVLVWqQFLD� OHV�LQVWUXFFLRQV�QHFHVVjULHV�SHU� OD�FRUUHFWD� LQWHUSUHWDFLy�GHO�3URMHFWH� L�GHOV
0HGLV�$X[LOLDUV�G¶8WLOLWDW�3UHYHQWLYD� L�VROXFLRQV�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW� ,QWHJUDGD�SUHYLVWHV
HQ�HO�PDWHL[�

��� (ODERUDU�D�UHTXHULPHQW�GHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�R�DPE�OD�VHYD�FRQIRUPLWDW�
HYHQWXDOV�PRGLILFDFLRQV�GHO�SURMHFWH��TXH�YLQJXLQ�H[LJLGHV�SHU� OD�PDU[D�GH� O¶REUD� L�TXH
SXJXLQ�DIHFWDU�D�OD�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHOV�WUHEDOOV��VHPSUH�TXH�OHV�PDWHL[HV�V¶DGHT�LQ�D
OHV�GLVSRVLFLRQV�QRUPDWLYHV�FRQWHPSODGHV�D�OD�UHGDFFLy�GHO�3URMHFWH�L�GHO�VHX�(VWXGL�GH
6HJXUHWDW�L�6DOXW�

��� 6XEVFULXUH�O¶$FWD�GH�5HSODQWHLJ�R�FRPHQoDPHQW�GH�O¶REUD��FRQIURQWDQW�SUqYLDPHQW�DPE
HO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW� O¶H[LVWqQFLD�SUqYLD�GH� O¶$FWD�G¶$SURYDFLy�GHO�3OD�GH
6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�FRQWUDFWLVWD�

��� &HUWLILFDU�HO�ILQDO�G¶REUD��VLPXOWjQLDPHQW�DPE�HO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW��DPE�HOV�YLVDWV
TXH�VLJXLQ�SUHFHSWLXV�

��� &RQIRUPDU� OHV� FHUWLILFDFLRQV� SDUFLDOV� L� OD� OLTXLGDFLy� ILQDO� GH� OHV� XQLWDWV� G¶REUD� L� GH
6HJXUHWDW�L�6DOXW�H[HFXWDGHV��VLPXOWjQLDPHQW�DPE�HO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�

��� /HV� LQVWUXFFLRQV� L� RUGUHV� TXH� GRQL� OD� 'LUHFFLy� G¶2EUD� R� 'LUHFFLy� )DFXOWDWLYD�� VHUDQ
QRUPDOPHQW�YHUEDOV��WHQLQW�IRUoD�SHU�REOLJDU�D�WRWV�HOV�HIHFWHV��(OV�GHVYLDPHQWV�UHVSHFWH
DO� FRPSOLPHQW� GHO� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� V
DQRWDUDQ� SHO� &RRUGLQDGRU� DO� /OLEUH
G¶LQFLGqQFLHV

��� (ODERUDU� L� VXEVFULXUH� FRQMXQWDPHQW� DPE� HO� &RRUGLQDGRU� GH� 6HJXUHWDW�� OD�0HPzULD� GH
6HJXUHWDW�L�6DOXW�GH�O¶REUD�ILQDOLW]DGD��SHU�OOLXUDU�OD�DO�SURPRWRU��DPE�HOV�YLVDWV�TXH�IRUHQ
SHUFHSWLXV�

� ��
����� &RQWUDFWLVWD�R�FRQVWUXFWRU��HPSUHVDUL�SULQFLSDO��L�6XEFRQWUDFWLVWHV

'HILQLFLy�GH�&RQWUDFWLVWD�

eV� TXDOVHYRO� SHUVRQD�� ItVLFD� R� MXUtGLFD�� TXH� LQGLYLGXDO� R� FROāOHFWLYDPHQW�� DVVXPHL[
FRQWUDFWXDOPHQW�GDYDQW�HO�3URPRWRU��HO�FRPSURPtV�G¶H[HFXWDU��HQ�FRQGLFLRQV�GH�VROYqQFLD�L
6HJXUHWDW��DPE�PHGLV�KXPDQV�L�PDWHULDOV��SURSLV�R�DOLHQV��OHV�REUHV�R�SDUW�GH�OHV�PDWHL[HV
DPE�VXEMHFFLy�DO�FRQWUDFWH��HO�3URMHFWH�L�HO�VHX�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�

'HILQLFLy�GH�6XEFRQWUDFWLVWD�

eV�TXDOVHYRO�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�DVVXPHL[�FRQWUDFWXDOPHQW�GDYDQW��HO�FRQWUDFWLVWD�
HPSUHVDUL�SULQFLSDO��HO�FRPSURPtV�GH�UHDOLW]DU�GHWHUPLQDGHV�SDUWV�R�LQVWDOāODFLRQV�GH�O¶REUD�
DPE� VXEMHFFLy� DO� FRQWUDFWH�� DO�3URMHFWH� L� DO�3OD� GH�6HJXUHWDW�� GHO�&RQWUDFWLVWD�� SHO� TXH�HV
UHJHL[�OD�VHYD�H[HFXFLy�

&RPSHWqQFLHV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�&RQWUDFWLVWD�L�R�6XEFRQWUDFWLVWD�

��� (O� &RQWUDFWLVWD� KDXUj� G¶H[HFXWDU� O¶REUD� DPE� VXEMHFFLy� DO� 3URMHFWH�� GLUHFWULXV� GH
O¶(VWXGL� L�FRPSURPLVRV�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW��D� OD� OHJLVODFLy�DSOLFDEOH� L�D� OHV
LQVWUXFFLRQV� GHO� 'LUHFWRU� G¶2EUD�� L� GHO� &RRUGLQDGRU� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� DPE� OD
ILQDOLWDW� GH� GXU� D� WHUPH� OHV� FRQGLFLRQV� SUHYHQWLYHV� GH� OD� VLQLVWUDOLWDW� ODERUDO� L

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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O¶DVVHJXUDPHQW�GH�OD�TXDOLWDW��FRPSURPHVHV�HQ�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�L�H[LJLGHV
HQ�HO�3URMHFWH

��� 7HQLU� DFUHGLWDFLy� HPSUHVDULDO� L� OD� VROYqQFLD� L� FDSDFLWDFLy� WqFQLFD�� SURIHVVLRQDO� L
HFRQzPLFD�TXH�O¶KDELOLWL�SHU�DO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�FRQGLFLRQV�H[LJLEOHV�SHU�DFWXDU�FRP
FRQVWUXFWRU��L�R�VXEFRQWUDFWLVWD��HQ�HO�VHX�FDV���HQ�FRQGLFLRQV�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�� ��

��� 'HVLJQDU�DO�&DS�G¶2EUD�TXH�DVVXPLUj� OD� UHSUHVHQWDFLy� WqFQLFD�GHO�&RQVWUXFWRU� �L�R
6XEFRQWUDFWLVWD�� HQ� HO� VHX� FDV��� D� O¶REUD� L� TXH� SHU� OD� VHYD� � WLWXODFLy� R� H[SHULqQFLD
KDXUj�GH�WHQLU� OD�FDSDFLWDW�DGHTXDGD�G¶DFRUG�DPE�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�L�FRPSOH[LWDW
GH�O¶REUD�

��� $VVLJQDU� D� O¶REUD� HOV� PHGLV� KXPDQV� L� PDWHULDOV� TXH� OD� VHYD� LPSRUWjQFLD� KR
UHTXHUHL[L�

��� )RUPDOLW]DU� OHV� VXEFRQWUDFWDFLRQV� GH� GHWHUPLQDGHV� SDUWV� R� LQVWDOāODFLRQV� GH� O¶REUD
GLQV�GHOV�OtPLWV�HVWDEOHUWV�HQ�HO�&RQWUDFWH�L�FRQIRUPH�DPE�OD�OOHL�GH�OD�VXEFRQWUDFWDFLy
��������L�HO�5HLDO�'HFUHW�����������

��� 5HGDFWDU�L�VLJQDU�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�TXH�GHVHQYROXSL�O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L
6DOXW�GHO�3URMHFWH��(O�6XEFRQWUDFWLVWD�SRGUj� LQFRUSRUDU�HOV�VXJJHULPHQWV�GH�PLOORUD
FRUUHVSRQHQWV� D� OD� VHYD� HVSHFLDOLW]DFLy�� HQ� HO� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� GHO
&RQWUDFWLVWD�L�SUHVHQWDU�ORV�D�O¶DSURYDFLy�GHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�

��� (O�UHSUHVHQWDQW�OHJDO�GHO�&RQWUDFWLVWD�VLJQDUj�O¶$FWD�G¶$SURYDFLy�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW
L�6DOXW�FRQMXQWDPHQW�DPE�HO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�

��� 6LJQDU�O¶$FWD�GH�5HSODQWHLJ�R�FRPHQoDPHQW�L�O¶$FWD�GH�5HFHSFLy�GH�O¶REUD�
��� $SOLFDUj� HOV� 3ULQFLSLV� GH� O
$FFLy� 3UHYHQWLYD� TXH� UHFXOO� O
DUWLFOH� ��� GH� OD� /OHL� GH

3UHYHQFLy�GH�5LVFRV�/DERUDOV��HQ�SDUWLFXODU��HQ�GHVHQYROXSDU�OHV�WDVTXHV�R�DFWLYLWDWV
LQGLFDGHV�HQ�O
HVPHQWDW�DUWLFOH����GHO�5�'������������
N� &RPSOLU�L�IHU�FRPSOLU�DO�VHX�SHUVRQDO�DOOz�HVWDEOHUW�HQ�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

�366��
O� &RPSOLU� OD� QRUPDWLYD� HQ� PDWqULD� GH� SUHYHQFLy� GH� ULVFRV� ODERUDOV�� WHQLQW� HQ

FRPSWH�� VL� V
HVFDX�� OHV� REOLJDFLRQV� TXH� IDQ� UHIHUqQFLD� D� OD� FRRUGLQDFLy
G
DFWLYLWDWV� HPSUHVDULDOV� SUHYLVWHV� HQ� O
DUWLFOH� ��� GH� OD� /OHL� GH� 3UHYHQFLy� GH
5LVFRV�/DERUDOV�� L�HQ�FRQVHT�qQFLD�FRPSOLU�HO�5�'��� ����������� L� WDPEp�FRPSOLU
OHV�GLVSRVLFLRQV�PtQLPHV�HVWDEOHUWHV�HQ�O
DQQH[� ,9�GHO�5�'�������������GXUDQW
O
H[HFXFLy�GH�O
REUD�

P� ,QIRUPDU� L� IDFLOLWDU� OHV� LQVWUXFFLRQV�DGHTXDGHV�DOV� WUHEDOODGRUV�DXWzQRPV�VREUH
WRWHV�OHV�PHVXUHV�TXH�V
KDJLQ�G
DGRSWDU�SHO�TXH�ID�D�OD�VHJXUHWDW�L�VDOXW�D�O
REUD�

Q� $WHQGUH�OHV�LQGLFDFLRQV�L�FRPSOLU�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO�&RRUGLQDGRU�HQ�PDWqULD�GH
VHJXUHWDW� L� VDOXW� GXUDQW� O
H[HFXFLy� GH� O
REUD�� L� VL� pV� HO� FDV�� GH� OD� 'LUHFFLy
)DFXOWDWLYD�

��� (OV�&RQWUDFWLVWHV�L�6XEFRQWUDFWLVWHV�VHUDQ�UHVSRQVDEOHV�GH�O
H[HFXFLy�FRUUHFWD�GH�OHV
PHVXUHV�SUHYHQWLYHV�IL[DGHV�HQ�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW���366��HQ�UHODFLy�DPE�OHV
REOLJDFLRQV� TXH� FRUUHVSRQHQ� GLUHFWDPHQW� D� HOOV� R�� VL� HVFDX�� DOV� WUHEDOODGRUV
DXWzQRPV�TXH�KDJLQ�FRQWUDFWDW�

��� $� PpV�� HOV� &RQWUDFWLVWHV� L� 6XEFRQWUDFWLVWHV� UHVSRQGUDQ� VROLGjULDPHQW� GH� OHV
FRQVHT�qQFLHV�TXH�HV�GHULYLQ�GH�O
LQFRPSOLPHQW�GH�OHV�PHVXUHV�SUHYLVWHV�DO�3OD��DOV
WHUPHV�GH�O
DSDUWDW���GH�O
DUWLFOH����GH�OD�/OHL�GH�3UHYHQFLy�GH�5LVFRV�/DERUDOV�

��� (O�&RQWUDFWLVWD�SULQFLSDO�KDXUj�GH�YLJLODU�HO�FRPSOLPHQW�GH�OD�QRUPDWLYD�GH�SUHYHQFLy
GH�ULVFRV�ODERUDOV�SHU�SDUW�GH�OHV�HPSUHVHV�6XEFRQWUDFWLVWHV�

��� $EDQV� GH� O¶LQLFL� GH� O¶DFWLYLWDW� D� O¶REUD�� HO� &RQWUDFWLVWD� SULQFLSDO� H[LJLUj� DOV
6XEFRQWUDFWLVWHV�TXH�DFUHGLWLQ�SHU�HVFULW�TXH�KDQ�UHDOLW]DW��SHU�DOV�WUHEDOOV�D�UHDOLW]DU�
O¶DYDOXDFLy� GH� ULVFRV� L� OD� SODQLILFDFLy� GH� OD� VHYD�DFWLYLWDW� SUHYHQWLYD��$L[t�PDWHL[�� HO
&RQWUDFWLVWD� SULQFLSDO� H[LJLUj� DOV� 6XEFRQWUDFWLVWHV� TXH� DFUHGLWLQ� SHU� HVFULW� TXH� KDQ
FRPSOHUW� OHV� VHYHV� REOLJDFLRQV� HQ� PDWqULD� G¶LQIRUPDFLy� L� IRUPDFLy� UHVSHFWH� DOV
WUHEDOODGRUV�TXH�KDJLQ�GH�SUHVWDU�VHUYHL�D�O¶REUD�

��� (O�&RQWUDFWLVWD�SULQFLSDO�KDXUj�GH�FRPSURYDU�TXH�HOV�6XEFRQWUDFWLVWHV�TXH�FRQFRUUHQ
D�O¶REUD�KDQ�HVWDEOHUW�HQWUH�HOOV�HOV�PHGLV�QHFHVVDULV�GH�FRRUGLQDFLy�� ��

��� /HV� UHVSRQVDELOLWDWV� GHO� &RRUGLQDGRU�� GH� OD� 'LUHFFLy� )DFXOWDWLYD� L� GHO� 3URPRWRU� QR
H[LPLUDQ�GH�OHV�VHYHV�UHVSRQVDELOLWDWV�DOV�&RQWUDFWLVWHV�L�DO�6XEFRQWUDFWLVWHV�

��� (O� &RQVWUXFWRU� VHUj� UHVSRQVDEOH� GH� OD� FRUUHFWD� H[HFXFLy� GHOV� WUHEDOOV� PLWMDQoDQW
O
DSOLFDFLy� GH� 3URFHGLPHQWV� L� 0qWRGHV� GH� 7UHEDOO� LQWUtQVHFDPHQW� VHJXUV
�6(*85(7$7� ,17(*5$'$��� SHU� DVVHJXUDU� OD� LQWHJULWDW� GH� OHV� SHUVRQHV�� HOV
PDWHULDOV�L�HOV�PLWMDQV�DX[LOLDUV�IHWV�VHUYLU�D�O
REUD�

��� (O� &RQWUDFWLVWD� SULQFLSDO� IDFLOLWDUj� SHU� HVFULW� D� O
LQLFL� GH� O
REUD�� HO� QRP� GHO� 'LUHFWRU

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD������

7qFQLF�� TXH� VHUj� FUHGLWRU� GH� OD� FRQIRUPLWDW� GHO� &RRUGLQDGRU� L� GH� OD� 'LUHFFLy
)DFXOWDWLYD��(O�'LUHFWRU�7qFQLF�SRGUj�H[HUFLU�VLPXOWjQLDPHQW�HO�FjUUHF�GH�&DS�G
2EUD�
R� Ep�� GHOHJDUj� � O
HVPHQWDGD� IXQFLy� D� DOWUH� WqFQLF�� &DS� G
2EUD�� DPE� FRQHL[HPHQWV
FRQWUDVWDWV�L�VXILFLHQWV�GH�FRQVWUXFFLy�D�SHX�G
REUD��(O�'LUHFWRU�7qFQLF��R�HQ�DEVqQFLD
HO� &DS� G
2EUD� R� O
(QFDUUHJDW� *HQHUDO�� RVWHQWDUDQ� VXFFHVVLYDPHQW� OD� SUHODFLy� GH
UHSUHVHQWDFLy�GHO�&RQWUDFWLVWD�D�O
REUD�

������ (O�UHSUHVHQWDQW�GHO�&RQWUDFWLVWD�D�O
REUD��DVVXPLUj�OD�UHVSRQVDELOLWDW�GH�O
H[HFXFLy�GH
OHV� DFWLYLWDWV� SUHYHQWLYHV� LQFORVHV� DO� SUHVHQW� 3OHF� L� HO� VHX� QRP� ILJXUDUj� DO� /OLEUH
G
,QFLGqQFLHV�

��� 6HUj� UHVSRQVDELOLWDW� GHO� &RQWUDFWLVWD� L� GHO� � 'LUHFWRU� 7qFQLF�� R� GHO� &DS� G
2EUD� L�R
(QFDUUHJDW� HQ� HO� VHX� FDV�� O
LQFRPSOLPHQW� GH� OHV� PHVXUHV� SUHYHQWLYHV�� D� O
REUD� L
HQWRUQ�PDWHULDO��GH�FRQIRUPLWDW�D�OD�QRUPDWLYD�OHJDO�YLJHQW�

��� (O�&RQWUDFWLVWD�WDPEp�VHUj�UHVSRQVDEOH�GH�OD�UHDOLW]DFLy�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW
�366���DL[t�FRP�GH�O
HVSHFtILFD�YLJLOjQFLD�L�VXSHUYLVLy�GH�VHJXUHWDW��WDQW�GHO�SHUVRQDO
SURSL� FRP� VXEFRQWUDFWDW�� DL[t� FRP� GH� IDFLOLWDU� OHV� PHVXUHV� VDQLWjULHV� GH� FDUjFWHU
SUHYHQWLX� ODERUDO�� IRUPDFLy�� LQIRUPDFLy� L� FDSDFLWDFLy� GHO� SHUVRQDO�� FRQVHUYDFLy� L
UHSRVLFLy�GHOV�HOHPHQWV�GH�SURWHFFLy�SHUVRQDO�GHOV�WUHEDOODGRUV��FjOFXO�L�GLPHQVLRQV
GHOV�6LVWHPHV�GH�3URWHFFLRQV�&ROāOHFWLYHV� L�HQ�HVSHFLDO�� OHV�EDUDQHV� L�SDVVDUHOāOHV�
FRQGHPQD�GH� IRUDWV�YHUWLFDOV� L�KRULW]RQWDOV�VXVFHSWLEOHV�GH�SHUPHWUH� OD�FDLJXGD�GH
SHUVRQHV� R� REMHFWHV�� FDUDFWHUtVWLTXHV� GH� OHV� HVFDOHV� L� HVWDELOLWDW� GHOV� HVJODRQV� L
UHFRO]DGRUV��RUGUH�L�QHWHMD�GH�OHV�]RQHV�GH�WUHEDOO��HQOOXPHQDW�L�YHQWLODFLy�GHOV� OORFV
GH� WUHEDOO�� EDVWLGHV�� DSXQWDODPHQWV�� HQFRIUDWV� L� HVWLQWRODPHQWV�� DSOHFV� L
HPPDJDW]HPDWJHV� GH� PDWHULDOV�� RUGUH� G
H[HFXFLy� GHOV� WUHEDOOV� FRQVWUXFWLXV�
VHJXUHWDW�GH�OHV�PjTXLQHV��JUXHV��DSDUHOOV�G
HOHYDFLy��PHVXUHV�DX[LOLDUV�L�HTXLSV�GH
WUHEDOO�HQ�JHQHUDO��GLVWjQFLD�L�ORFDOLW]DFLy�G
HVWHVD�L�FDQDOLW]DFLRQV�GH�OHV�FRPSDQ\LHV
VXEPLQLVWUDGRUHV�� DL[t� FRP� TXDOVHYRO� DOWUH� PHVXUD� GH� FDUjFWHU� JHQHUDO� L� G¶REOLJDW
FRPSOLPHQW�� VHJRQV� OD� QRUPDWLYD� OHJDO� YLJHQW� L� HOV� FRVWXPV�GHO� VHFWRU� L� TXH�SXJXL
DIHFWDU�D�DTXHVW�FHQWUH�GH�WUHEDOO����

��� (O�FRQWUDFWLVWD�KD�GH�GHVLJQDU�OD�SUHVqQFLD�GH�UHVXUVRV�SUHYHQWLXV�L�HV�GHWHUPLQDUj�OD
IRUPD� GH� GXU�ORV� D� WHUPH� HQ� HO� SOD� GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW�� VHJRQV� OD� GLVSRVLFLy
DGGLFLRQDO�FDWRU]HQD�GH�OD�/OHL����������GH���GH�QRYHPEUH��GH�SUHYHQFLy�GH�ULVFRV
ODERUDOV�L�GHVHQYROXSDGD�SHO�5HLDO�'HFUHW����������

��� (O�'LUHFWRU�7qFQLF��R�HO�&DS�G
2EUD���YLVLWDUDQ�O
REUD�FRP�D�PtQLP�DPE�XQD�FDGqQFLD
GLjULD�L�KDXUDQ�GH�GRQDU�OHV�LQVWUXFFLRQV�SHUWLQHQWV�D�O
(QFDUUHJDW�*HQHUDO��TXH�KDXUj
GH�VHU�XQD�SHUVRQD�GH�SURYDGD�FDSDFLWDW�SHO�FjUUHF��KDXUj�G¶HVWDU�SUHVHQW�D� O
REUD
GXUDQW� OD�UHDOLW]DFLy�GH� WRW�HO� WUHEDOO�TXH�V
H[HFXWL��6HPSUH�TXH�VLJXL�SUHFHSWLX� L�QR
H[LVWHL[L�DOWUD�GHVLJQDGD�D�O
HIHFWH��V
HQWHQGUj�TXH�O
(QFDUUHJDW�*HQHUDO�pV�DO�PDWHL[
WHPSV�HO�6XSHUYLVRU�*HQHUDO�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�&HQWUH�GH�7UHEDOO�SHU�SDUW�GHO
&RQWUDFWLVWD��DPE�LQGHSHQGqQFLD�GH�TXDOVHYRO�DOWUH�UHTXLVLW�IRUPDO�

��� /
DFFHSWDFLy�H[SUHVVD�R�WjFLWD�GHO�&RQWUDFWLVWD�SUHVVXSRVD�TXH�DTXHVW�KD�UHFRQHJXW
O
HPSODoDPHQW� GHO� WHUUHQ\�� OHV� FRPXQLFDFLRQV�� DFFHVVRV�� DIHFWDFLy� GH� VHUYHLV�
FDUDFWHUtVWLTXHV� GHO� WHUUHQ\�� PLGHV� GH� VHJXUHWDWV� QHFHVVjULHV�� HWF�� L� QR� SRGUj
DOāOHJDU�HQ�HO�IXWXU�LJQRUjQFLD�G
DTXHVWHV�FLUFXPVWjQFLHV�

��� (O�&RQWUDFWLVWD�KDXUj�GH�GLVSRVDU�GH� OHV�SzOLVVHV�G
DVVHJXUDQoD�QHFHVVjULD�SHU�D���
FREULU�OHV�UHVSRQVDELOLWDWV�TXH�SXJXLQ�HVGHYHQLU�SHU�PRWLXV�GH�O
REUD�L�HO�VHX�HQWRUQ��L
VHUj�UHVSRQVDEOH�GHOV�GDQ\V�L�SUHMXGLFLV�GLUHFWHV�R�LQGLUHFWHV�TXH�SXJXL�RFDVLRQDU�D
WHUFHUV��WDQW�SHU�RPLVVLy�FRP�SHU�QHJOLJqQFLD��LPSUXGqQFLD�R�LPSHUtFLD�SURIHVVLRQDO�
GHO�SHUVRQDO�DO�VHX�FjUUHF��DL[t�FRP�GHO�6XEFRQWUDFWLVWHV��LQGXVWULDOV�L�R�WUHEDOODGRUV
DXWzQRPV�TXH�LQWHUYLQJXLQ�D�O
REUD�

��� /HV� LQVWUXFFLRQV� L� RUGUHV� TXH�GRQL� OD�'LUHFFLy�G¶2EUD� R�'LUHFFLy�)DFXOWDWLYD�� VHUDQ
QRUPDOPHQW� YHUEDOV�� WHQLQW� IRUoD� SHU� REOLJDU� D� WRWV� HOV� HIHFWHV�� (OV� GHVYLDPHQWV
UHVSHFWH�DO� FRPSOLPHQW�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW�� V
DQRWDUDQ�SHO�&RRUGLQDGRU�DO
/OLEUH�G¶,QFLGqQFLHV�� ��

� (Q�FDV�G¶LQFRPSOLPHQW�UHLWHUDW�GHOV�FRPSURPLVRV�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��366��
HO�&RRUGLQDGRU� L� 7qFQLFV� GH� OD�'LUHFFLy�G¶2EUD� R�'LUHFFLy�)DFXOWDWLYD��&RQVWUXFWRU�
'LUHFWRU�7qFQLF��&DS�G
2EUD��(QFDUUHJDW��6XSHUYLVRU�GH�6HJXUHWDW��'HOHJDW�6LQGLFDO
GH� 3UHYHQFLy� R� HOV� UHSUHVHQWDQWV� GHO� 6HUYHL� GH� 3UHYHQFLy� �SURSL� R� FRQFHUWDW�� GHO
&RQWUDFWLVWD� L�R�6XEFRQWUDFWLVWHV�� WHQHQ�HO�GUHW�D� IHU�FRQVWDU�DO�/OLEUH�G
,QFLGqQFLHV�
WRW�DOOz�TXH�FRQVLGHUL�G
LQWHUqV�SHU�D�UHFRQGXLU�OD�VLWXDFLy�DOV�jPELWV�SUHYLVWRV�DO�3OD
GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GH�O
REUD�

��� /HV� FRQGLFLRQV� GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW� GHO� SHUVRQDO�� GLQV� GH� O
REUD� L� HOV� VHXV

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD������



GHVSODoDPHQWV� D�R� GHV� GHO� VHX� GRPLFLOL� SDUWLFXODU�� VHUDQ� UHVSRQVDELOLWDW� GHOV
&RQWUDFWLVWHV�L�R�6XEFRQWUDFWLVWHV�DL[t�FRP�GHOV�SURSLV�WUHEDOODGRUV�$XWzQRPV�� ��

��� 7DPEp�VHUj�UHVSRQVDELOLWDW�GHO�&RQWUDFWLVWD��HO� WDQFDPHQW�SHULPHWUDO�GHO� UHFLQWH�GH
O
REUD�L�SURWHFFLy�GH�OD�PDWHL[D��HO�FRQWURO�L�UHJODPHQW�LQWHUQ�GH�SROLFLD�D�O
HQWUDGD��SHU
D� HYLWDU� OD� LQWURPLVVLy� LQFRQWURODGD� GH� WHUFHUV� DOLHQV� L� FXULRVRV�� OD� SURWHFFLy
G
DFFHVVRV� L� O
RUJDQLW]DFLy� GH� ]RQHV� GH� SDV� DPE� GHVWLQDFLy� DOV� YLVLWDQWV� GH� OHV
RILFLQHV�G
REUD�

��� (O�&RQWUDFWLVWD�KDXUj�GH�GLVSRVDU�G
XQ�VHQ]LOO��SHUz�HIHFWLX��3OD�G
(PHUJqQFLD�SHU�D
O
REUD�� HQ� SUHYLVLy� G
LQFHQGLV�� SOXJHV�� JODoDGHV�� YHQW�� HWF�� TXH� SXJXLQ� SRVDU� HQ
VLWXDFLy�GH�ULVF�DO�SHUVRQDO�G
REUD��D�WHUFHUV�R�DOV�PHGLV�H�LQVWDOāODFLRQV�GH�OD�SUzSLD
REUD�R�OLPtWURIV�

��� (O� &RQWUDFWLVWD� L�R� 6XEFRQWUDFWLVWHV� WHQHQ� DEVROXWDPHQW� SURKLELW� O
~V� G
H[SORVLXV
VHQVH�DXWRULW]DFLy�HVFULWD�GH�OD�'LUHFFLy�G¶2EUD�R�'LUHFFLy�)DFXOWDWLYD�

��� /D� XWLOLW]DFLy� GH� JUXHV�� HOHYDGRUV� R� G
DOWUHV� PjTXLQHV� HVSHFLDOV�� HV� UHDOLW]DUj� SHU
RSHUDULV�HVSHFLDOLW]DWV� L�SRVVHwGRUV�GHO�FDUQHW�GH�JUXD� WRUUH��GHO� WtWRO�G¶RSHUDGRU�GH
JUXD�PzELO� L�HQ�DOWUHV�FDVRV� O¶DFUHGLWDFLy�TXH�FRUUHVSRQJXL�� VRWD� OD� VXSHUYLVLy�G
XQ
WqFQLF�HVSHFLDOLW]DW�L�FRPSHWHQW�D�FjUUHF�GHO�&RQWUDFWLVWD��(O�&RRUGLQDGRU�UHEUj�XQD
FRSLD�GH�FDGD�WtWRO�G
KDELOLWDFLy�VLJQDW�SHU�O
RSHUDGRU�GH�OD�PjTXLQD�L�GHO�UHVSRQVDEOH
WqFQLF�TXH�DXWRULW]D�O
KDELOLWDFLy�DYDODQW�KL�OD�LGRQHwWDW�G
DTXHOO�SHU�D�UHDOLW]DU�OD�VHYD
IHLQD��HQ�DTXHVWD�REUD�HQ�FRQFUHW�

��� 7RW�RSHUDGRU�GH�JUXD�PzELO�KDXUj�G
HVWDU�HQ�SRVVHVVLy�GHO�FDUQHW�GH�JUXLVWD�VHJRQV
O
,QVWUXFFLy� 7qFQLFD� &RPSOHPHQWDULD� 

0,(�$(0��

� DSURYDGD� SHU� 5'� ��������
H[SHGLW� SHO� zUJDQ� FRPSHWHQW� R� HQ� HO� VHX� GHIHFWH� FHUWLILFDW� GH� IRUPDFLy� FRP� D
RSHUDGRU� GH� JUXD� GH� O
,QVWLWXW� *DXGt� GH� OD� &RQVWUXFFLy� R� HQWLWDW� VLPLODU�� WRW� HOO� SHU
JDUDQWLU�HO�WRWDO�FRQHL[HPHQW�GHOV�HTXLSV�GH�WUHEDOOV�GH�IRUPD�TXH�HV�SXJXL�JDUDQWLU�HO
Pj[LP�GH�VHJXUHWDW�D�OHV�WDVTXHV�D�GHVHQYROXSDU�

��� (O�GHOHJDW�GHO�FRQWUDFWLVWD�KDXUj�GH�FHUWLILFDU�TXH�WRW�RSHUDGRU�GH�JUXD�PzELO�HV�WURED
HQ�SRVVHVVLy�GHO�FDUQHW�GH�JUXLVWD�VHJRQV�HVSHFLILFDFLRQV�GHO�SDUjJUDI�DQWHULRU��DL[t
PDWHL[� KDXUj� GH� FHUWLILFDU� TXH� WRWHV� OHV� JUXHV� PzELOV� TXH� V
XWLOLW]LQ� D� O
REUD
FRPSOHL[HQ�WRWHV�L�FDGDVFXQHV�GH�O
HVSHFLILFDFLRQV�HVWDEOHUWHV�D�O
,7&�

0,(�$(0��

�

� ��
����� 7UHEDOODGRUV�$XWzQRPV

3HUVRQD�ItVLFD�GLIHUHQW�DO�&RQWUDFWLVWD�L�R�6XEFRQWUDFWLVWD�TXH�UHDOLW]DUj�GH�IRUPD�SHUVRQDO�L
GLUHFWD� XQD� DFWLYLWDW� SURIHVVLRQDO�� VHQVH� FDS� VXEMHFFLy� D� XQ� FRQWUDFWH� GH� WUHEDOO�� L� TXH
DVVXPHL[� FRQWUDFWXDOPHQW� GDYDQW� HO� � 3URPRWRU�� HO� &RQWUDFWLVWD� R� HO� 6XEFRQWUDFWLVWD� HO
FRPSURPtV�GH�UHDOLW]DU�GHWHUPLQDGHV�SDUWV�R�LQVWDOāODFLRQV�GH�O¶REUD�

&RPSHWqQFLHV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�7UHEDOODGRU�$XWzQRP�

��� $SOLFDU� HOV� 3ULQFLSLV� GH� O
$FFLy� 3UHYHQWLYD� TXH� HV� UHFXOOHQ� HQ� O
DUWLFOH� ��� GH� OD� /OHL� GH
3UHYHQFLy� GH� 5LVFRV� /DERUDOV�� HQ� SDUWLFXODU�� HQ� GHVHQYROXSDU� OHV� WDVTXHV� R� DFWLYLWDWV
LQGLFDGHV�HQ�O
DUWLFOH����GHO�5�'������������

��� � &RPSOLU� OHV� GLVSRVLFLRQV�PtQLPHV� GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW�� TXH� HVWDEOHL[� O
DQQH[� ,9� GHO
5�'�������������GXUDQW�O
H[HFXFLy�GH�O
REUD�

��� &RPSOLU�OHV�REOLJDFLRQV�HQ�PDWqULD�GH�SUHYHQFLy�GH�ULVFRV�TXH�HVWDEOHL[�SHOV�WUHEDOODGRUV
O
DUWLFOH����������GH�OD�/OHL�GH�3UHYHQFLy�GH�5LVFRV�/DERUDOV�

��� $MXVWDU� OD� VHYD� DFWXDFLy� HQ� O
REUD� FRQIRUPH� DOV� GHXUHV� GH� FRRUGLQDFLy� G
DFWLYLWDWV
HPSUHVDULDOV� HVWDEOHUWV� HQ� O
DUWLFOH� ��� GH� OD� /OHL� GH� 3UHYHQFLy� GH� 5LVFRV� /DERUDOV�
SDUWLFLSDQW�� HQ� SDUWLFXODU�� HQ� TXDOVHYRO� PHVXUD� G
DFWXDFLy� FRRUGLQDGD� TXH� V
KDJL
HVWDEOHUW�

��� � 8WLOLW]DU�HOV�HTXLSV�GH�WUHEDOO�G
DFRUG�DPE�DOOz�GLVSRVDW�HQ�HO�5�'�������������GH����GH
MXOLRO�� SHO� TXDO� V
HVWDEOHL[HQ� OHV� GLVSRVLFLRQV� PtQLPHV� GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW� SHU� D� OD
XWLOLW]DFLy�GHOV�HTXLSV�GH�WUHEDOO�SHU�SDUW�GHOV�WUHEDOODGRUV�

��� (VFROOLU�L�XWLOLW]DU�HOV�HTXLSV�GH�SURWHFFLy�LQGLYLGXDO��VHJRQV�SUHYHX�HO�5�'������������GH
���GH�PDLJ��VREUH�GLVSRVLFLRQV�PtQLPHV�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW�UHODWLYD�D�OD�XWLOLW]DFLy�GHOV
HTXLSV�GH�SURWHFFLy�LQGLYLGXDO�SHU�SDUW�GHOV�WUHEDOODGRUV�

��� $WHQGUH� OHV� LQGLFDFLRQV� L� FRPSOLU� OHV� LQVWUXFFLRQV� GHO� &RRUGLQDGRU� HQ� PDWqULD� GH
VHJXUHWDW� L� GH� VDOXW� GXUDQW� O
H[HFXFLy� GH� O
REUD� L� GH� OD� 'LUHFFLy� G¶2EUD� R� 'LUHFFLy
)DFXOWDWLYD��VL�Q
KL�KD�

��� (OV�WUHEDOODGRUV�DXWzQRPV�KDXUDQ�GH�FRPSOLU�DOOz�HVWDEOHUW�HQ�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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�366��
R� /D�PDTXLQjULD��HOV�DSDUHOOV�L�OHV�HLQHV�TXH�V
XWLOLW]HQ�D�O
REUD��KDQ�GH�UHVSRQGUH�D�OHV

SUHVFULSFLRQV�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW��HTXLYDOHQWV�L�SUzSLHV��GHOV�HTXLSDPHQWV�GH�WUHEDOO
TXH�O
HPSUHVDUL�&RQWUDFWLVWD�SRVD�D�GLVSRVLFLy�GHOV�VHXV�WUHEDOODGRUV�

S� (OV� DXWzQRPV� L� HOV�HPSUHVDULV�TXH�H[HUFHL[HQ�SHUVRQDOPHQW�XQD�DFWLYLWDW� D� O
REUD�
KDQ� G
XWLOLW]DU� HTXLSDPHQW� GH� SURWHFFLy� LQGLYLGXDO� DSURSLDW�� L� UHVSHFWDU� HO
PDQWHQLPHQW�HQ�FRQGLFLRQV�G
HILFjFLD�GHOV�GLIHUHQWV�VLVWHPHV�GH�SURWHFFLy�FROāOHFWLYD
LQVWDOāODWV�D�O
REUD��VHJRQV�HO�ULVF�TXH�V
KD�GH�SUHYHQLU�L�O
HQWRUQ�GHO�WUHEDOO�

� ��
����� 7UHEDOODGRUV

3HUVRQD� ItVLFD� GLIHUHQW� DO� &RQWUDFWLVWD�� � 6XEFRQWUDFWLVWD� L�R� 7UHEDOODGRU� $XWzQRP� TXH
UHDOLW]DUj�GH�IRUPD�SHUVRQDO�L�GLUHFWD�XQD�DFWLYLWDW�SURIHVVLRQDO�UHPXQHUDGD�SHU�FRPSWH�DOLq�
DPE�VXEMHFFLy�D�XQ�FRQWUDFWH�ODERUDO��L�TXH�DVVXPHL[�FRQWUDFWXDOPHQW�GDYDQW�O¶HPSUHVDUL�HO
FRPSURPtV� GH� GHVHQYROXSDU� D� O¶REUD� OHV� DFWLYLWDWV� FRUUHVSRQHQWV� D� OD� VHYD� FDWHJRULD� L
HVSHFLDOLWDW�SURIHVVLRQDO��VHJXLQW�OHV�LQVWUXFFLRQV�G¶DTXHOO�

&RPSHWqQFLHV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�7UHEDOODGRU�

��� (O�GHXUH�G
REHLU�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO�&RQWUDFWLVWD�HQ�DOOz�UHODWLX�D�6HJXUHWDW�L�6DOXW�
��� (O�GHXUH�G
LQGLFDU�HOV�SHULOOV�SRWHQFLDOV�
��� 7p�UHVSRQVDELOLWDW�GHOV�DFWHV�SHUVRQDOV�
��� 7p�HO��GUHW�D�UHEUH�LQIRUPDFLy�DGHTXDGD�L�FRPSUHQVLEOH�L�D�IRUPXODU�SURSRVWHV��HQ�UHODFLy

D�OD�VHJXUHWDW�L�VDOXW��HQ�HVSHFLDO�VREUH�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��366��
��� 7p�HO�GUHW�D�OD�FRQVXOWD�L�SDUWLFLSDFLy��G
DFRUG�DPE�O
DUWLFOH�������GH�OD�/OHL�GH�3UHYHQFLy

GH�5LVFRV�/DERUDOV�
��� 7p�HO�GUHW�D��DGUHoDU�VH�D�O
DXWRULWDW�FRPSHWHQW�
��� 7p�HO�GUHW�D�LQWHUURPSUH�HO�WUHEDOO�HQ�FDV�GH�SHULOO�LPPLQHQW�L�VHULyV�SHU�D�OD�VHYD�LQWHJULWDW

L�OD�GHOV�VHXV�FRPSDQ\V�R�WHUFHUV�DOLHQV�D�O
REUD�
��� 7p�HO�GUHW�GH� IHU� XV� L� HO� � IUXLW� G¶XQHV� LQVWDOāODFLRQV� SURYLVLRQDOV�GH�6DOXEULWDW� L�&RQIRUW�

SUHYLVWHV� HVSHFLDOPHQW� SHO� SHUVRQDO� G¶REUD�� VXILFLHQWV�� DGHTXDGHV� L� GLJQHV�� GXUDQW� HO
WHPSV�TXH�GXUL�OD�VHYD�SHUPDQqQFLD�D�O¶REUD�� ��

� ��
��� '2&80(17$&,Ï�35(9(17,9$�'(�&$5¬&7(5�&2175$&78$/

� ��
����� ,QWHUSUHWDFLy�GHOV�GRFXPHQWV�YLQFXODQWV�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

([FHSWH� HQ� HO� FDV� TXH� O¶HVFULSWXUD� GHO� &RQWUDFWH� R� 'RFXPHQW� GH� &RQYHQL� &RQWUDFWXDO� KR
LQGLTXL� HVSHFtILFDPHQW� G¶DOWUD�PDQHUD�� O¶RUGUH� GH� SUHODFLy� GHOV� 'RFXPHQWV� FRQWUDFWXDOV� HQ
PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�SHU�DTXHVWD�REUD�VHUj�HO�VHJ�HQW�

��� (VFULSWXUD�GHO�&RQWUDFWH�R�'RFXPHQW�GHO�&RQYHQL�&RQWUDFWXDO�
��� %DVHV�GHO�&RQFXUV�
��� 3OHF�GH�3UHVFULSFLRQV�SHU�OD�5HGDFFLy�GHOV�(VWXGLV�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�L�OD�&RRUGLQDFLy

GH�6HJXUHWDW�L�VDOXW�HQ�IDVHV�GH�3URMHFWH�L�R�G¶2EUD�
��� 3OHF�GH�&RQGLFLRQV�*HQHUDOV�GHO�3URMHFWH�L�GH�O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�
��� 3OHF�GH�&RQGLFLRQV�)DFXOWDWLYHV�L�(FRQzPLTXHV�GHO�3URMHFWH�L�GH�O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L

6DOXW�
��� 3URFHGLPHQWV�2SHUDWLXV�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW� L�R�3URFHGLPHQWV�GH�FRQWURO�$GPLQLVWUDWLX

GH�6HJXUHWDW��UHGDFWDWV�GXUDQW�OD�UHGDFFLy�GHO�3URMHFWH�L�R�GXUDQW�O¶([HFXFLy�PDWHULDO�GH
O¶2EUD��SHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�

��� 3OjQROV�L�'HWDOOV�*UjILFV�GH�O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�
��� 3OD�G¶$FFLy�3UHYHQWLYD�GH�O¶HPSUHVDUL�FRQWUDFWLVWD�
��� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� GH� GHVHQYROXSDPHQW� GH� O¶(VWXGL� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� GHO

&RQWUDFWLVWD�SHU�O¶REUD�HQ�T�HVWLy�
��� 3URWRFROV�� SURFHGLPHQWV�� PDQXDOV� L�R� 1RUPHV� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� LQWHUQD� GHO

&RQWUDFWLVWD�L�R�6XEFRQWUDFWLVWHV��G¶DSOLFDFLy�HQ�O¶REUD�

)HWD� DTXHVWD� H[FHSFLy�� HOV� GLIHUHQWV� GRFXPHQWV� TXH� FRQVWLWXHL[HQ� HO� &RQWUDFWH� VHUDQ

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



FRQVLGHUDWV� FRP� P~WXDPHQW� H[SOLFDWLXV�� SHUz� HQ� HO� FDV� G¶DPELJ�LWDWV� R� GLVFUHSjQFLHV
LQWHUSUHWDWLYHV� GH� WHPHV� UHODFLRQDWV� DPE� OD� 6HJXUHWDW�� VHUDQ� DFODULGHV� L� FRUUHJLGHV� SHO
'LUHFWRU�G¶2EUD�TXL��GHVSUqV�GH�FRQVXOWDU�DPE�HO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�� IDUj� O¶~V�GH� OD
VHYD�IDFXOWDW�G¶DFODULU�DO�&RQWUDFWLVWD�OHV�LQWHUSUHWDFLRQV�SHUWLQHQWV�

6L� HQ� HO� PDWHL[� VHQWLW�� HO� &RQWUDFWLVWD� GHVFREUHL[� HUUDGHV�� RPLVVLRQV�� GLVFUHSjQFLHV� R
FRQWUDGLFFLRQV� WLQGUj� TXH� QRWLILFDU�KR� LPPHGLDWDPHQW� SHU� HVFULW� DO� 'LUHFWRU� G¶2EUD� TXL
GHVSUqV� GH� FRQVXOWDU� DPE� HO� &RRUGLQDGRU� GH� 6HJXUHWDW�� DFODULUj� UjSLGDPHQW� WRWV� HOV
DVVXPSWHV�� QRWLILFDQW� OD� VHYD� UHVROXFLy� DO� &RQWUDFWLVWD�� 4XDOVHYRO� WUHEDOO� UHODFLRQDW� DPE
WHPHV� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� TXH� KDJXpV� HVWDW� H[HFXWDW� SHO� &RQWUDFWLVWD� VHQVH� SUqYLD
DXWRULW]DFLy� GHO� 'LUHFWRU� G¶2EUD� R� GHO� &RRUGLQDGRU� GH� 6HJXUHWDW�� VHUj� UHVSRQVDELOLWDW� GHO
&RQWUDFWLVWD�� UHVWDQW�HO�'LUHFWRU�G¶2EUD� L�HO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW��H[LPLWV�GH�TXDOVHYRO
UHVSRQVDELOLWDW� GHULYDGD� GH� OHV� FRQVHT�qQFLHV� GH� OHV� PHVXUHV� SUHYHQWLYHV�� WqFQLFDPHQW
LQDGHTXDGHV��TXH�KDJLQ�SRJXW��DGRSWDU�HO�&RQWUDFWLVWD�SHO�VHX�FRPSWH�

(Q� HO� FDV� TXH� HO� FRQWUDFWLVWD� QR� QRWLILTXL� SHU� HVFULW� HO� GHVFREULPHQW� G¶HUUDGHV�� RPLVVLRQV�
GLVFUHSjQFLHV� R� FRQWUDGLFFLRQV�� DL[z�� QR� WDQ� VROV� QR� O¶H[LPHL[� GH� O¶REOLJDFLy� G¶DSOLFDU� OHV
PHVXUHV�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�UDRQDEOHPHQW�H[LJLEOHV�SHU�OD�UHJODPHQWDFLy�YLJHQW��HOV�XVRV�L
OD� SUD[L� KDELWXDO� GH� OD� 6HJXUHWDW� ,QWHJUDGD� HQ� OD� FRQVWUXFFLy�� TXH� VLJXLQ� PDQLIHVWDPHQW
LQGLVSHQVDEOHV� SHU� GXU� D� WHUPH� O¶HVSHULW� R� OD� LQWHQFLy� SRVDGD� HQ� HO� 3URMHFWH� L� O¶(VWXGL� GH
6HJXUHWDW�L�6DOXW��VL�QR�TXH�KDXUDQ�GH�VHU�PDWHULDOLW]DWV�FRP�VL�KDJXHVVLQ�HVWDW�FRPSOHWHV�L
FRUUHFWDPHQW�HVSHFLILFDGHV�HQ�HO�3URMHFWH�L�HO�FRUUHVSRQHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�

7RWHV�OHV�SDUWV�GHO�FRQWUDFWH�V¶HQWHQHQ�FRPSOHPHQWjULHV�HQWUH�VL��SHU�OD�TXDO�FRVD�TXDOVHYRO
WUHEDOO� UHTXHULW�HQ�XQ�VRO�GRFXPHQW��HQFDUD�TXH�QR�HVWLJXL�HVPHQWDW�HQ�FDS�DOWUH�� WLQGUj�HO
PDWHL[�FDUjFWHU�FRQWUDFWXDO�TXH�VL�V¶KDJXpV�UHFROOLW�HQ�WRWV�

� ��
����� 9LJqQFLD�GH�O
(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

(O�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW��D�OD�YLVWD�GHOV�FRQWLQJXWV�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW�DSRUWDW
SHO�&RQWUDFWLVWD��FRP�GRFXPHQW�GH�JHVWLy�SUHYHQWLYD�G¶DGDSWDFLy�GH�OD�VHYD�SUzSLD�µµFXOWXUD
SUHYHQWLYD�LQWHUQD�G¶HPSUHVD¶µ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GHOV�FRQWLQJXWV�GHO�3URMHFWH�L�O¶(VWXGL�GH
6HJXUHWDW�L�6DOXW�SHU�O¶H[HFXFLy�PDWHULDO�GH�O¶REUD��SRGUj�LQGLFDU�HQ�O¶$FWD�G¶$SURYDFLy�GHO�3OD
GH�6HJXUHWDW��OD�GHFODUDFLy�H[SUHVVD�GH�VXEVLVWqQFLD��G¶DTXHOOV�DVSHFWHV�TXH�SXJXLQ�HVWDU��D
FULWHUL� GHO� &RRUGLQDGRU�� PLOORU� GHVHQYROXSDWV� HQ� O¶(VWXGL� GH� 6HJXUHWDW�� FRP� DPSOLDGRUV� L
FRPSOHPHQWDULV�GHOV�FRQWLQJXWV�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�&RQWUDFWLVWD�

(OV� 3URFHGLPHQWV� 2SHUDWLXV� L�R� $GPLQLVWUDWLXV� GH� 6HJXUHWDW�� TXH� SXJHVVLQ� UHGDFWDU� HO
&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�DPE�SRVWHULRULWDW�D�O¶$SURYDFLy�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�
WLQGUj� OD� FRQVLGHUDFLy� GH� GRFXPHQW� GH� GHVHQYROXSDPHQW� GH� O¶(VWXGL� L� 3OD� GH� 6HJXUHWDW�
HVVHQW��SHU�WDQW��YLQFXODQWV�SHU�OHV�SDUWV�FRQWUDFWDQWV�

� ��
����� 3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�&RQWUDFWLVWD

'¶DFRUG� DO� TXH� HV� GLVSRVD� HO�5�'�� ����� �� ������ FDGD� FRQWUDFWLVWD� HVWj� REOLJDW� D� UHGDFWDU�
DEDQV�GH�O¶LQLFL�GHOV�VHXV�WUHEDOOV�D�O¶REUD��XQ�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�DGDSWDQW�DTXHVW�(�6�6�
DOV� VHXV� PHGLV�� PqWRGHV� G
H[HFXFLy� L� DO� µµ3/$� '¶$&&,Ï� 35(9(17,9$� ,17(51$
'¶(035(6$¶µ��UHDOLW]DW�GH�FRQIRUPLWDW�DO�5�'�����������µµ//(,�'(�35(9(1&,Ï�'(�5,6&26
/$%25$/6¶µ��$UWV�������DS�������L������� ��

(O�&RQWUDFWLVWD�HQ�HO�VHX�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�HVWj�REOLJDW�D�LQFORXUH�HOV�UHTXLVLWV�IRUPDOV
HVWDEOHUWV� D� O¶$UW�� �� GHO� 5�'�� ������ ������ QR� REVWDQW�� HO� &RQWUDFWLVWD� Wp� SOHQD� OOLEHUWDW� SHU
HVWUXFWXUDU�IRUPDOPHQW�DTXHVW�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW������ ��

(O� &RQWUDFWLVWD�� HQ� HO� VHX� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� � DGMXQWDUj�� FRP� D�PtQLP�� HOV� SOjQROV
VHJ�HQWV�DPE�HOV�FRQWLQJXWV�TXH�HQ�FDGD�FDV�V¶LQGLTXHQ�

3OjQRO�R�3OjQROV�GH�VLWXDFLy�DPE�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�O¶HQWRUQ��,QGLFDQW�

�� 8ELFDFLy�GHOV�VHUYHLV�S~EOLFV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

�� (OHFWULFLWDW�
�� &ODYHJXHUDP�
�� $LJXD�SRWDEOH�
�� *DV�
�� 2OHRGXFWHV�
�� $OWUHV�

�� 6LWXDFLy�L�DPSODGD�GHOV�FDUUHUV��UHDOV�L�SUHYLVWRV��
�� $FFHVVRV�DO�UHFLQWH�
�� *DULWHV�GH�FRQWURO�G¶DFFHVVRV�

�� $FRWDW�GHO�SHUtPHWUH�GHO�VRODU�
�� 'LVWjQFLHV�GH�O¶HGLILFL�DPE�HOV�OtPLWV�GHO�VRODU�
�� (GLILFDFLRQV�YHwQHV�H[LVWHQWV�
�� 6HUYLWXGV�

3OjQROV� HQ� SODQWD� G¶RUGHQDFLy� JHQHUDO� GH� O¶REUD�� VHJRQV� OHV� GLYHUVHV� IDVHV
SUHYLVWHV�HQ�IXQFLy�GHO�VHX�SOD�G¶H[HFXFLy�UHDO��,QGLFDQW�

�� 7DQFDPHQW�GHO�VRODU�
�� 0XUV�GH�FRQWHQFLy��DWDOXVVDWV��SRXV��WDOOV�GHO�WHUUHQ\�L�GHVQLYHOOV�
�� 1LYHOOV�GHILQLWLXV�GHOV�GLIHUHQWV�DFFHVVRV�DO�VRODU�L�UDVDQWV�GH�YLDOV�FROLQGDQWV�
�� 8ELFDFLy�G¶LQVWDOāODFLRQV�G¶LPSODQWDFLy�SURYLVLRQDO�SHU�DO�SHUVRQDO�G¶REUD�

�� %DQ\V��(TXLSDPHQW��ODYDERV��UHWUHWHV��GXW[HV��HVFDOIDGRU�����
�� 9HVWXDULV�GHO�SHUVRQDO��(TXLSDPHQW��WDTXLOOHV��EDQFV�FRUUHJXWV��HVWXIHV�����
�� 5HIHFWRUL�R�0HQMDGRU��(TXLSDPHQW��WDXOHV��VHLHQWV��HVFDOIDSODWV��IULJRUtILF�����
�� )DUPDFLROD��(TXLSDPHQW�
�� $OWUHV�

�� /ORFV�GHVWLQDWV�D�DSLODPHQWV�
�� ¬ULGV�L�PDWHULDOV�HQVLWMDWV�
�� $UPDGXUHV��EDUUHV��WXEV�L�ELJXHWHV�
�� 0DWHULDOV�SDOHWLW]DWV�
�� )XVWD�
�� 0DWHULDOV�HQVDFDWV�
�� 0DWHULDOV�HQ�FDL[HV�
�� 0DWHULDOV�HQ�ELGRQV�
�� 0DWHULDOV�VROWV�
�� 5XQHV�L�UHVLGXV�
�� )HUUDOOD�
�� $LJXD�
�� &RPEXVWLEOHV�
�� 6XEVWjQFLHV�Wz[LTXHV�
�� 6XEVWjQFLHV�H[SORVLYHV�L�R�GHIODJUDQWV�

�� 8ELFDFLy�GH�PDTXLQjULD�IL[D�L�jPELW�G¶LQIOXqQFLD�SUHYLVW�
�� $SDUHOOV� GH� PDQXWHQFLy� PHFjQLFD�� JUXHV� WRUUH�� PXQWDFjUUHJXHV�� FDEUHVWDQWV�

PDTXLQHWHV��EDL[DQWV�GH�UXQHV��FLQWHV�WUDQVSRUWDGRUHV��ERPED�G¶H[WUDFFLy�GH�IOXLGV�
�� (VWDFLy�GH�IRUPLJRQDW�
�� 6LWMD�GH�PRUWHU�
�� 3ODQWD�GH�SLFRQDPHQW�L�R�VHOHFFLy�G¶jULGV�

�� &LUFXLWV� GH� FLUFXODFLy� LQWHUQD� GH� YHKLFOHV�� OtPLWV� GH� FLUFXODFLy� L� ]RQHV� G¶DSDUFDPHQW�
6HQ\DOLW]DFLy�GH�FLUFXODFLy�

�� &LUFXLWV�GH�FLUFXODFLy�LQWHUQD�GHO�SHUVRQDO�G¶REUD��6HQ\DOLW]DFLy�GH�6HJXUHWDW�
�� (VTXHPD�G¶LQVWDOāODFLy�HOqFWULFD�SURYLVLRQDO�
�� (VTXHPD�G¶LQVWDOāODFLy�G¶LOāOXPLQDFLy�SURYLVLRQDO�
�� (VTXHPD�G¶LQVWDOāODFLy�SURYLVLRQDO�GH�VXEPLQLVWUDPHQW�G¶DLJXD�

3OjQROV�HQ�SODQWD�L�VHFFLRQV�G¶LQVWDOāODFLy�GH�6LVWHPHV�GH�3URWHFFLy�&ROāOHFWLYD�
���5HSUHVHQWDFLy�FURQROzJLFD�SHU�IDVHV�G¶H[HFXFLy�

�� 3URWHFFLy� HQ� SUHYLVLy� GH� FDLJXGHV� GH� SHUVRQHV� R� REMHFWHV� GHV� GH� EXLWV� YHUWLFDOV� GH
IDoDQHV�

�� 8ELFDFLy�GH�EDVWLGD�SRUWLFDGD�G¶HVWUXFWXUD�WXEXODU�FREULQW� OD�WRWDOLWDW�GHOV�IURQWV�GH

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



IDoDQD� HQ� DYDQoDPHQW� VLPXOWDQL� D� O¶H[HFXFLy� G¶HVWUXFWXUD� ILQV� O¶DFDEDPHQW� GH
WDQFDPHQWV�L�FREHUWD����
���6LVWHPD�GH�3URWHFFLy�&ROāOHFWLYD�SUHIHUHQW

�� 8ELFDFLy�L�UHSODQWHLJ�GHO�FRQMXQW�GH�IRUTXHV�PHWjOāOLTXHV�L�[DU[HV�GH�VHJXUHWDW����
��� (Q� FDV� GH� QR� UHDOLW]DU�VH� VHJXUHWDW� LQWHJUDGD� DPE� EDVWLGHV� WXEXODUV�� SUqYLD
MXVWLILFDFLy�HQ�Oµ(66�

�� 8ELFDFLy�L�UHSODQWHLJ�GH�[DU[HV�GH�GHVHQFRIUDW�
�� 8ELFDFLy�L�UHSODQWHLJ�GH�EDUDQHV�GH�VHJXUHWDW����

��� (Q� FDV� GH� QR� UHDOLW]DU�VH� VHJXUHWDW� LQWHJUDGD� DPE� EDVWLGHV� WXEXODUV�� SUqYLD
MXVWLILFDFLy�HQ�O¶(66�

�� 8ELFDFLy�L�UHSODQWHLJ�GH�PDUTXHVLQHV�HQ�YRODGtV�GH�VHJXUHWDW����
��� (Q� FDV� GH� QR� UHDOLW]DU�VH� VHJXUHWDW� LQWHJUDGD� DPE� EDVWLGHV� WXEXODUV�� SUqYLD
MXVWLILFDFLy�HQ�Oµ(66�

�� 3URWHFFLy� HQ� SUHYLVLy� GH� FDLJXGHV� GH� SHUVRQHV� R� REMHFWHV� GHV� GH� EXLWV� YHUWLFDOV
G¶HVFDOHV�

�� 8ELFDFLy� L� UHSODQWHLJ� GH� [DU[HV� YHUWLFDOV� GH� VHJXUHWDW� HQ� SHUtPHWUH� L� EXLW� GH
WUDYHVVHUV�G¶HVFDOHV����
���6LVWHPD�GH�3URWHFFLy�&ROāOHFWLYD�SUHIHUHQW�

�� 8ELFDFLy� L� UHSODQWHLJ� GH� EDUDQHV� GH� VHJXUHWDW� HQ� SHUtPHWUH� L� EXLW� GH� WUDYHVVHUV
G¶HVFDOHV�

�� 3URWHFFLy� HQ�SUHYLVLy� GH� FDLJXGHV� GH� SHUVRQHV�R� REMHFWHV� GHV� GH� EXLWV� KRULW]RQWDOV� GH
SDWLV�GH�OOXPV��[HPHQHLHV��EXLWV�G¶LQVWDOāODFLRQV�L�HQFRIUDWV�

�� 8ELFDFLy� L� UHSODQWHLJ�GH�FRQGHPQD�DPE�PDOOD�HOHFWURVROGDGD�HQMRYDW�HQ�HO�FqUFRO
SHULPHWUDO����
���6LVWHPD�GH�3URWHFFLy�&ROāOHFWLYD�SUHIHUHQW�HQ�IRUMDW

�� 8ELFDFLy�L�UHSODQWHLJ�GH�[DU[HV�KRULW]RQWDOV�GH�VHJXUHWDW�HQ�SDWLV�LQWHULRUV�
�� 3ODQWD� G¶HVWUXFWXUD� DPE� XELFDFLy� L� UHSODQWHLJ� GH� [DU[HV� KRULW]RQWDOV� GH� VHJXUHWDW

VRWD�WDXOHUV�L�VRWDSRQWV�G¶HQFRIUDWV�KRULW]RQWDOV�UHFXSHUDEOHV�
�� 8ELFDFLy� L� UHSODQWHLJ� G¶HQWDULPDW� KRULW]RQWDO� GH� IXVWD� FRODGD� HQ� SDVVRV

G¶LQVWDOāODFLRQV��DUTXHWHV�L�UHJLVWUHV�SURYLVLRQDOV�
�� 8ELFDFLy�L�UHSODQWHLJ�GH�EDUDQD�SHULPHWUDO�GH�VHJXUHWDW�

3OjQROV�GH�SURWHFFLRQV�HQ�SODWDIRUPHV�L�]RQHV�GH�SDV���&RQWLQJXW�

� 3DVVDUHOāOHV��XELFDFLy�L�HOHPHQWV�FRQVWLWXWLXV��
� (VFDOHV�SURYLVLRQDOV�
� 'HWDOOV�GH�WDSHV�SURYLVLRQDOV�G¶DUTXHWHV�R�GH�EXLWV�
� $EDOLVDPHQW�L�VHQ\DOLW]DFLy�GH�]RQHV�GH�SDV�
� &RQGHPQD�G¶DFFHVVRV�L�SURWHFFLRQV�HQ�FRQWHQFLy�G¶HVWDELOLWDW�GH�WHUUHQ\V�
� 8ELFDFLy�GH�EDVWLGHV�SHQMDGHV��3URMHFWH�L�UHSODQWHLJ�GHOV�SHVFDQWV�L�OHV�JXLQGROHV�
� 6jJROD�GH�FDEOH�SHU�D�DQFRUDWJH�L�OOLVFDPHQW�GH�FLQWXUy�GH�VHJXUHWDW�HQ�SHUtPHWUHV

H[WHULRUV�DPE�ULVF�GH�FDLJXGHV�G¶DOWXUD�

3OjQRO�R�SOjQROV�GH�GLVWULEXFLy�G¶HOHPHQWV�GH�VHJXUHWDW�SHU�D� O¶~V� L�PDQWHQLPHQW
SRVWHULRU�GH�O¶REUD�H[HFXWDGD����

�� %DVWLGHV�VXVSHVHV�VREUH�JXLQGROHV�FDUULOHUHV�SHU�D�QHWHMD�GH�IDoDQD�
�� 3ODWDIRUPHV�OOLVFDQWV�VREUH�FDUULOV�SHU�D�PDQWHQLPHQW�GH�SDUDPHQWV�YHUWLFDOV�
�� %DVWLGHV�HVSHFLDOV�
�� 3ODWDIRUPHV� HQ� YRODGtV� L� PROO� GH� GHVFjUUHJD� HVFDPRWHMDEOHV� SHU� D� LQWURGXFFLy� L

HYDFXDFLy�G¶HTXLSV�
�� %DUDQHV�SHULPHWUDOV�HVFDPRWHMDEOHV�SHU�D�WUHEDOOV�GH�PDQWHQLPHQW�HQ�FREHUWHV�QR

WUDQVLWDEOHV�
�� (VFDOHV� GH� JDW� DPE� HQFODYDPHQW� G¶DFFHVVRV� L� HTXLSDPHQW� GH� 6LVWHPD� GH

3URWHFFLy�&ROāOHFWLYD�
�� 5HSODQWHLJ� G¶DQFRUDWJHV� L� VjJROHV� SHU� D� FLQWXURQV� HQ� IDoDQHV�� [HPHQHLHV�

ILQHVWUDOV�L�SDWLV�
�� 5HSODQWHLJ�GH�SHVFDQWV�HVFDPRWHMDEOHV�R�ELJXHV�UHWUjFWLOV�
�� (VFDOD�G¶LQFHQGLV�L�R�PjQHJD�Wq[WLO�LJQtIXJD�G¶HYDFXDFLy�
�� $OWUHV�
� ���7DQW�VROV�HQ�FDV�TXH�HVWLJXLQ�FRQWHPSODWV�HQ�HO�3URMHFWH�([HFXWLX�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

3OjQRO�G¶HYDFXDFLy�LQWHUQD�G¶DFFLGHQWDWV����

�� 3OjQRO�GH�FDUUHUV�SHU�D�HYDFXDFLy�G¶DFFLGHQWDWV�HQ�REUHV�XUEDQHV�
�� 3OjQRO�GH�FDUUHWHUHV�SHU�D�HYDFXDFLy�G¶DFFLGHQWDWV�HQ�REUHV�DwOODGHV�
� ���7DQW�VROV�SHU�D�REUHV�FRPSOH[HV�R�HVSHFLDOV�

$OWUHV�

� ��
����� (O�

/OLEUH�G
,QFLGqQFLHV



$� O
REUD� H[LVWLUj�� DGHTXDGDPHQW� SURWRFROLW]DW�� HO� GRFXPHQW� RILFLDO� µµ/OLEUH� G¶LQFLGqQFLHV¶µ�
IDFLOLWDW�SHO�&ROāOHJL�3URIHVVLRQDO�FRUUHVSRQHQW�DO�TXDO�SHUWDQ\L�HO� WqFQLF�TXH�KDJL�DSURYDW�HO
SOD�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW�R�SHU�O
2ILFLQD�GH�6XSHUYLVLy�GH�3URMHFWHV�R�zUJDQ�HTXLYDOHQW�TXDQ�HV
WUDFWL�G
REUHV�GH�OHV�$GPLQLVWUDFLRQV�S~EOLTXHV�

6HJRQV�O
DUWLFOH����GHO�5HDO�'HFUHW���������GH����G
2FWXEUH��PRGLILFDW�SHO�5'������������
DTXHVW�OOLEUH�KDXUj�G
HVWDU�SHUPDQHQWPHQW�D�O
REUD��HQ�SRGHU�GHO�FRRUGLQDGRU�GH�VHJXUHWDW�L
VDOXW� �� L� D� OD� GLVSRVLFLy� GH� OD� GLUHFFLy� G
REUD� R� GLUHFFLy� IDFXOWDWLYD� �� FRQWUDFWLVWHV� �
VXEFRQWUDFWLVWHV� L� WUHEDOODGRUV� DXWzQRPV�� OHV� SHUVRQHV� R� zUJDQV� DPE� UHVSRQVDELOLWDW� HQ
PDWqULD� GH� SUHYHQFLy� GH� OHV� HPSUHVHV� TXH� LQWHUYLQJXLQ� HQ� O
REUD�� WqFQLFV� GHOV� zUJDQV
HVSHFLDOLW]DWV�HQ�PDWqULD�GH�VHJXUHWDW� L�VDOXW�HQ�HO� WUHEDOO�GH� OHV�$GPLQLVWUDFLRQV�S~EOLTXHV
FRPSHWHQWV��R�HQ�HO�VHX�FDV��GHO�UHSUHVHQWDQW�GHOV�WUHEDOODGRUV��HOV�TXDOV�SRGUDQ�UHDOLW]DU�OHV
DQRWDFLRQV�TXH�FRQVLGHULQ�DGHTXDGHV�UHVSHFWH�D� OHV�GHVYLDFLRQV�HQ�HO�FRPSOLPHQW�GHO�3OD
GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�

4XDQ� HV� UHDOLW]L� XQD� DQRWDFLy� HQ� HO� OOLEUH� G
LQFLGqQFLHV�� HO� FRRUGLQDGRU� HQ� PDWqULD� GH
VHJXUHWDW� L� VDOXW� GXUDQW� O
H[HFXFLy� GH� O
REUD� R�� TXDQ� QR� VLJXL� QHFHVVjULD� OD� GHVLJQDFLy� GH
FRRUGLQDGRU��OD�GLUHFFLy�IDFXOWDWLYD��OD�QRWLILFDUj�DO�FRQWUDFWLVWD�DIHFWDW�L�DOV�UHSUHVHQWDQWV�GHOV
WUHEDOODGRUV�G
DTXHVW�L�QRPpV�HQ�HO�FDV�TXH�O
DQRWDFLy�HV�UHIHUHL[L�D�TXDOVHYRO�LQFRPSOLPHQW
GHOV� DGYHUWLPHQWV� R� REVHUYDFLRQV� SUqYLDPHQW� DQRWDGHV� HQ� DTXHVW� OOLEUH� DL[t� FRP� HQ� HO
VXSzVLW� GH� SDUDOLW]DFLy�GHOV� WUHEDOOV�� V
KD�GH� UHPHWUH�XQD�FzSLD�D� OD� ,QVSHFFLy�GH�7UHEDOO� L
6HJXUHWDW�6RFLDO�HQ�HO� WHUPLQL� GH�YLQW�L�TXDWUH�KRUHV� L� V
HVSHFLILFDUj� VL� O
DQRWDFLy�HIHFWXDGD
VXSRVD�XQD�UHLWHUDFLy�G
XQD�DGYHUWqQFLD�R�REVHUYDFLy�DQWHULRU�R�VL��SHU�FRQWUD��HV�WUDFWD�G
XQD
QRYD�REVHUYDFLy�

� ��
����� &DUjFWHU�YLQFXODQW�GHO�&RQWUDFWH�R�GRFXPHQW�GHO�

&RQYHQL�GH�3UHYHQFLy�L

&RRUGLQDFLy

�L�GRFXPHQWDFLy�FRQWUDFWXDO�DQQH[D�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW

(O� &219(1,� '(� 35(9(1&,Ï� L� &225',1$&,Ï� VXEVFULW� HQWUH� HO� 3URPRWRU� �R� HO� VHX
UHSUHVHQWDQW��� &RQWUDFWLVWD�� 3URMHFWLVWD�� &RRUGLQDGRU� GH� 6HJXUHWDW�� 'LUHFFLy� G¶2EUD� R
'LUHFFLy� )DFXOWDWLYD� L� 5HSUHVHQWDQW� 6LQGLFDO� 'HOHJDW� GH� 3UHYHQFLy�� SRGUj� pVVHU� HOHYDW� D
HVFULSWXUD� S~EOLFD� D� UHTXHULPHQW� GH� OHV� SDUWV� DWRUJDQWV� GHO� PDWHL[�� HVVHQW� GH� FRPSWH
H[FOXVLYD�GHO�&RQWUDFWLVWD�WRWHV�OHV�GHVSHVHV�QRWDULDOV�L�ILVFDOV�TXH�HV�GHULYLQ�

(O�3URPRWRU�SRGUj�SUqYLD�QRWLILFDFLy�HVFULWD�DO�&RQWUDFWLVWD��DVVLJQDU�WRWHV�R�SDUW�GH�OHV�VHYHV
IDFXOWDWV�DVVXPLGHV�FRQWUDFWXDOPHQW��D�OD�SHUVRQD�ItVLFD��MXUtGLFD�R�FRUSRUDFLy�TXH�WLQJXHV�D
EH�GHVLJQDU�D�O¶HIHFWH���VHJRQV�SURFHGHL[L�
� � �
(OV� WHUPLQLV� L� SURYLVLRQV� GH� OD� GRFXPHQWDFLy� FRQWUDFWXDO� FRQWHPSODGD� HQ� O¶DSDUWDW� ����� GHO
SUHVHQW�3OHF�� MXQW�DPE�HOV� WHUPLQLV� L�SURYLVLRQV�GH�WRWV�HOV�GRFXPHQWV�DTXt� LQFRUSRUDWV�SHU
UHIHUqQFLD�� FRQVWLWXHL[HQ� O¶DFRUG� SOH� L� WRWDO� HQWUH� OHV� SDUWV� L� QR� GXUj� D� WHUPH� FDS� DFRUG� R
HQWHQLPHQW� GH� FDS� QDWXUDOHVD�� QL� HO�3URPRWRU� IDUj� FDS�HQGRVVDPHQW� R� UHSUHVHQWDFLRQV� DO
&RQWUDFWLVWD�� H[FHSWH� OHV� TXH� V¶HVWDEOHL[LQ� H[SUHVVDPHQW� PLWMDQoDQW� FRQWUDFWH�� &DS
PRGLILFDFLy�YHUEDO�DOV�PDWHL[RV�WLQGUj�YDOLGHVD�R�IRUoD�R�HIHFWH�DOJXQ�
(O�3URPRWRU�L�HO�&RQWUDFWLVWD�V¶REOLJDUDQ�D�VL�PDWHL[RV�L�DOV�VHXV�VXFFHVVRUV��UHSUHVHQWDQWV
OHJDOV�L�R�FRQFHVVLRQDULV��DPE�UHVSHFWH�DO�SDFWDW�HQ�OD�GRFXPHQWDFLy�FRQWUDFWXDO�YLQFXODQW�HQ
PDWqULD�GH�6HJXUHWDW��(O�&RQWUDFWLVWD�QR�HV�DJHQW�R�UHSUHVHQWDQW�OHJDO�GHO�3URPRWRU��SHO�TXH

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



DTXHVW� QR� VHUj� UHVSRQVDEOH� GH� FDS�PDQHUD� GH� OHV� REOLJDFLRQV� R� UHVSRQVDELOLWDWV� HQ� TXq
LQFRUUL�R�DVVXPHL[L�HO�&RQWUDFWLVWD�

1R� HV� FRQVLGHUDUj� TXH� DOJXQD� GH� OHV� SDUWV� KDJL� UHQXQFLDW� D� DOJXQ� GUHW�� SRGHU� R� SULYLOHJL
DWRUJDW� SHU� TXDOVHYRO� GHOV� GRFXPHQWV� FRQWUDFWXDOV� YLQFXODQWV� HQ� PDWqULD� GH� 6HJXUHWDW�� R
SURYLVLy�GHOV�PDWHL[RV��OOHYDW�TXH�WDO�UHQ~QFLD�KDJL�HVWDW�GHJXGDPHQW�H[SUHVVDGD�SHU�HVFULW�L
UHFRQHJXGD�SHU�OHV�SDUWV�DIHFWDGHV�

7RWV�HOV�UHFXUVRV�R�UHPHLV�EULQGDWV�SHU�OD�GRFXPHQWDFLy�FRQWUDFWXDO�YLQFXODQW�HQ�PDWqULD�GH
6HJXUHWDW�� KDXUDQ� GH� VHU� SUHVRV� L� LQWHUSUHWDWV� FRP� DFXPXODWLXV�� pV� D� GLU�� DGGLFLRQDOV� D
TXDOVHYRO�DOWUH�UHFXUV�SUHVFULW�SHU�OD�OOHL�

/HV� FRQWURYqUVLHV� TXH� SXJXLQ� VRUJLU� HQWUH� OHV� SDUWV�� UHVSHFWH� D� OD� LQWHUSUHWDFLy� GH� OD
GRFXPHQWDFLy� FRQWUDFWXDO� YLQFXODQW� HQ� PDWqULD� GH� 6HJXUHWDW�� VHUj� FRPSHWqQFLD� GH� OD
MXULVGLFFLy�FLYLO��1R�REVWDQW��HV�FRQVLGHUDUDQ�DFWHV� MXUtGLFV�VHSDUDEOHV�HOV�TXH�HV�GLFWHQ�HQ
UHODFLy� DPE� OD� SUHSDUDFLy� L� DGMXGLFDFLy� GHO� &RQWUDFWH� L�� HQ� FRQVHT�qQFLD�� SRGUDQ� VHU
LPSXJQDWV� GDYDQW� O¶RUGUH� MXULVGLFFLRQDO� FRQWHQFLyV�DGPLQLVWUDWLX� G¶DFRUG� DPE� OD� QRUPDWLYD
UHJXODGRUD�GH�O¶HVPHQWDGD�MXULVGLFFLy�

� ��
��� 1250$7,9$�/(*$/�'
$3/,&$&,Ï

3HU�D�OD�UHDOLW]DFLy�GHO��3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��HO�&RQWUDFWLVWD�WLQGUj�HQ�FRPSWH�OD�QRUPDWLYD
H[LVWHQW�L�YLJHQW�HQ�HO�GHFXUV�GH�OD�UHGDFFLy�GH�O¶(66��R�(%66���REOLJDWzULD�R�QR��TXH�SXJXL�pVVHU
G¶DSOLFDFLy�

$� WtWRO� RULHQWDWLX�� L� VHQVH� FDUjFWHU� OLPLWDWLX�� V¶DGMXQWD� XQD� UHODFLy� GH� QRUPDWLYD� DSOLFDEOH�� (O
&RQWUDFWLVWD�� QR�REVWDQW��DIHJLUj�DO� OOLVWDW� JHQHUDO�GH� OD�QRUPDWLYD�DSOLFDEOH�D� OD�VHYD�REUD� OHV
HVPHQHV�GH�FDUjFWHU�WqFQLF�SDUWLFXODU�TXH�QR�VLJXLQ�D�OD�UHODFLy�L�FRUUHVSRQJXL�DSOLFDU�DO�VHX�3OD�

� ��
����� 7H[WRV�JHQHUDOV

� &RQYHQLV�FROāOHFWLXV�

� ³5HJODPHQWR�GH�VHJXULGDG�H�KLJLHQH�HQ�HO�WUDEDMR�HQ�OD�LQGXVWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��20
���� GH� PD\R� GH� ����� �%2(� ��� GH� MXQLR� GH� �����´�� 0RGLILFDGD� SHU� ³2UGHQ� ��� GH
GLFLHPEUH�GH������ �%2(���GH� IHEUHUR� GH������´� L� ³2UGHQ����GH�GH� VHSWLHPEUH�����
�%2(���GH��RFWXEUH�GH������´��'HURJDGD�SDUFLDOPHQW�SHU�³2UGHQ����GH�HQHUR�GH�����
�%2(���GH�IHEUHUR�GH������´�L�³5�'�������������%2(����GH�QRYLHPEUH�GH������´�

� ³2UGHQDQ]D�JHQHUDO�GH�VHJXULGDG�H�KLJLHQH�HQ�HO�WUDEDMR��20���GH�PDU]R�GH�������%2(
��� GH� PDU]R� GH� �����´�� HQ� YLJRU� SDUWV� GHO� WtWRO� ,,�� 'HURJDGD� SDUFLDOPHQW� SHU� ³5�'�
���������� �%2(���GH�QRYLHPEUH�GH������´�� ³/H\��������� �%2(����GH�QRYLHPEUH�GH
�����´��5�'������������%2(����GH�DEULO�GH������´��³5�'������������%2(����GH�PD\R�GH
�����´��³5�'������������%2(����GH�PD\R�GH������´��³5�'������������%2(����GH�MXQLR
GH������´��³5�'�������������%2(���GH�DJRVWR�GH������´��³5�'������������%2(����GH
MXQLR�GH������´�L�³5�'������������%2(���GH�DEULO�GH������´�

� ³5HJXODFLyQ�GH�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR��MRUQDGDV�HVSHFLDOHV�\�GHVFDQVR��5�'�����������
GH����GH�MXOLR��%2(����GH�MXOLR�GH������´��0RGLILFDGD�SHU�³5�'�������������%2(����GH
GLFLHPEUH� GH� �����³�� ³5�'�� ���������� �%2(� �� GH� QRYLHPEUH� �����³� L� DQXOāODGD
SDUFLDOPHQW� SHU� ³5�'�� ���������� GH� ��� GH� VHSWLHPEUH� �%2(� ��� GH� VHSWLHPEUH� GH
�����³�

� ³2UGHQ�GH����GH�VHSWLHPEUH�GH������� SRU� OD�TXH� VH�HVWDEOHFH�HO�PRGHOR� GH� OLEUR� GH
LQFLGHQFLDV� FRUUHVSRQGLHQWH� D� ODV� REUDV� HQ� ODV� TXH� VHD� REOLJDWRULR� XQ� HVWXGLR� GH
6HJXULGDG�H�+LJLHQH�HQ�HO�WUDEDMR��%2(�GH����GH�RFWXEUH�GH������³�

� ³(VWDEOHFLPLHQWR� GH� PRGHORV� GH� QRWLILFDFLyQ� GH� DFFLGHQWHV� GH� WUDEDMR�� 20� ��� GH
GLFLHPEUH�GH�������%2(����GH�GLFLHPEUH�GH������´�

� ³,QVWUXPHQWR�GH�UDWLILFDFLyQ�GH����GH�MXOLR�GH������GHO�&RQYHQLR�GH����GH�MXQLR�GH�����

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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VREUH� 8WLOL]DFLyQ� GHO� DVEHVWR� HQ� FRQGLFLRQHV� GH� VHJXULGDG� �Q~PHUR� ���� GH� OD� 2,7��
DGRSWDGR�HQ�*LQHEUD��%2(�GH�����GH�QRYLHPEUH�GH������´�

� ³/H\� GH� SUHYHQFLyQ� GH� ULHVJRV� ODERUDOHV�� /H\� �������� GH� QRYLHPEUH� �%2(� ��� GH
QRYLHPEUH�GH������´��&RPSOHPHQWDGD�SHU� ³5�'�����������GH���GH� MXQLR� �%2(����GH
MXQLR�GH������´�

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

� ³5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�VHSWLHPEUH��VREUH� MRUQDGDV�HVSHFLDOHV�GH� WUDEDMR
�%2(�GH����GH�VHSWLHPEUH�GH������´�

� ³5HJODPHQWR�GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�SUHYHQFLyQ��5�'�����������GH����GH�HQHUR��%2(����GH
HQHUR�GH������´��&RPSOHPHQWDW�SHU�³2UGHQ�GH����GH�DEULO�GH�������%2(����GH�DEULO�GH
�����´�L�³5�'������������%2(����GH�MXQLR�GH������´��0RGLILFDW�SHU�³5�'�����������GH���
GH�DEULO��%2(���GH�PD\R�GH������´�L�³5�'������������%2(����GH�PD\R�GH������´�

� ³'LVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�HQ�ORV�OXJDUHV�GH�WUDEDMR��5�'����������
GH� ��� GH� DEULO� GH� ����� �%2(� ��� GH� DEULO� GH� �����´�� &RPSOHPHQWDW� SHU� ³2UGHQ
7$6������������%2(����GH�RFWXEUH�GH������´�L�PRGLILFDW�SHU�³5�'�������������%2(���
GH�QRYLHPEUH�GH������´�

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

� ³'LVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�SDUD�OD�XWLOL]DFLyQ�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH
ORV�HTXLSRV�GH�WUDEDMR��5�'������������GH����GH�MXOLR��%2(����GH�DJRVWR�GH������´�

� ³'LVSRVLFLRQHV� PtQLPDV� GHVWLQDGDV� D� SURWHJHU� OD� VHJXULGDG� \� OD� VDOXG� GH� ORV
WUDEDMDGRUHV�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�PLQHUDV��5�'�������������GH���GH�VHSWLHPEUH��%2(���
GH�RFWXEUH�GH������´�

� ³'LVSRVLFLRQHV� PtQLPDV� GH� VHJXULGDG� \� VDOXG� HQ� ODV� REUDV� GH� FRQVWUXFFLyQ�� 5�'����
���������� GH� ��� GH� RFWXEUH� �%2(� ��� GH� RFWXEUH� GH� �����´�� 0RGLILFDW� SHU� ³5�'�
�����������%2(����GH�QRYLHPEUH������´�L�³5�'������������%2(����GH�PD\R�GH������´�
&RPSOHPHQWDW�SHU�³5�'�������������%2(����GH�DJRVWR�GH������´�

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

� ³'LVSRVLFLRQHV� PtQLPDV� GH� VHJXULGDG� \� VDOXG� HQ� HO� WUDEDMR� HQ� HO� iPELWR� GH� ODV
HPSUHVDV�GH�WUDEDMR�WHPSRUDO��5�'�����������GH���GH�IHEUHUR��%2(�����GH�IHEUHUR�GH
�����´�

� ³/H\� ��������� GH� �� GH� QRYLHPEUH�� GH� 2UGHQDFLyQ� GH� OD� (GLILFDFLyQ� �%2(� GH� �� GH
QRYLHPEUH�GH������´�

� ³3URWHFFLyQ� GH� OD� VHJXULGDG� \� OD� VDOXG� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� FRQWUD� ORV� ULHVJRV
UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�DJHQWHV�TXtPLFRV�GXUDQWH�HO�WUDEDMR��5�'�����������GH���GH�DEULO
�%2(���GH�PD\R�GH������´�

� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� �� GH� MXOLR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� VREUH
SURWHFFLyQ�VDQLWDULD�FRQWUD�UDGLDFLRQHV�LRQL]DQWHV��%2(�GH����GH�MXOLR�GH������´�

� ³/H\����������GH����GH�GLFLHPEUH��GH�UHIRUPD�GHO�PDUFR�QRUPDWLYR�GH�OD�SUHYHQFLyQ�GH
ULHVJRV�ODERUDOHV��%2(�GH����GH�GLFLHPEUH�GH������´�

� ³5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� GLFLHPEUH�� VREUH� VHJXULGDG� JHQHUDO� GH� ORV
SURGXFWRV��%2(����GH�HQHUR�GH������´�

� 5HDO�'HFUHWR� ���������� SRU� HO� TXH� VH� GHVDUUROOD� HO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� /H\� ��������GH
SUHYHQFLyQ� GH� ODERUDOHV�� HQ� PDWHULD� GH� FRRUGLQDFLyQ� GH� DFWLYLGDGHV� HPSUHVDULDOHV
�%2(�����GH�HQHUR�GH�������� ��

� ³5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� QRYLHPEUH�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5�'�
����������� GH� ��� GH� MXOLR�� HQ� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV� PtQLPDV� GH

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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VHJXULGDG� \� VDOXG� SDUD� OD� XWLOL]DFLyQ� SRU� SDUWH� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� GH� ORV� HTXLSRV� GH
WUDEDMR�� HQ� PDWHULD� GH� WUDEDMRV� WHPSRUDOHV� HQ� DOWXUD� �%2(� GH� ��� GH� QRYLHPEUH� GH
�����´�

� ³5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� �� GH� QRYLHPEUH�� VREUH� OD� SURWHFFLyQ� GH� OD� VDOXG� \
VHJXULGDG�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�IUHQWH�D�ORV�ULHVJRV�GHULYDGRV�R�TXH�SXHGDQ�GHULYDUVH�GH
OD�H[SRVLFLyQ�D�YLEUDFLRQHV�PHFiQLFDV´�

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�PD\R��SRU�HO�TXH�VH�PRGLILFDQ�HO�5�'�����������GH���
GH�HQHUR�� SRU� HO� TXH� VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR� GH� ORV�6HUYLFLRV� GH�3UHYHQFLyQ�� \� HO
5�'�������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV
GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�HQ�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ��%2(�����GH����GH�PD\R�´�� ��

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�PD\R��VREUH�UHTXLVLWRV�PtQLPRV�GH�VHJXULGDG�HQ�ORV
W~QHOHV�GH�FDUUHWHUDV�GHO�(VWDGR´�

� ³/H\�RUGLQDULD���������UHJXODGRUD�GH�OD�VXEFRQWUDWDFLyQ�HQ�HO�6HFWRU�GH�OD�&RQVWUXFFLyQ
�%2(�����GH����GH�RFWXEUH�´�� ��

� ³5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� QRYLHPEUH� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� FXDGUR� GH
HQIHUPHGDGHV� SURIHVLRQDOHV� HQ� HO� VLVWHPD� GH� OD� 6HJXULGDG� 6RFLDO� \� VH� HVWDEOHFHQ
FULWHULRV� SDUD� VX� QRWLILFDFLyQ� \� UHJLVWUR� �%2(� GH� ��� GH� GLFLHPEUH� GH� �����´�
&RPSOHPHQWDW�SHU�³2UGHQ�7$6���������%2(�GH���GH�HQHUR�GH������´�

� ³/H\�RUJiQLFD���������GH����GH�PDU]R��SDUD�OD�LJXDOGDG�HIHFWLYD�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV
�%2(����GH�PDU]R�GH������´�� ��

� ³5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�DJRVWR��SRU�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�OD�/H\����������GH
���GH�RFWXEUH��UHJXODGRUD�GH�OD�VXEFRQWUDWDFLyQ�HQ�HO�6HFWRU�GH�OD�&RQVWUXFFLyQ��%2(
����GH����GH�DJRVWR�´�

� 'HFUHW� ���������� GH� �� GH�PDLJ�� GH� FUHDFLy� GHO� 5HJLVWUH� G
(PSUHVHV� $FUHGLWDGHV� GH
&DWDOXQ\D� SHU� LQWHUYHQLU� HQ� HO� SURFpV� GH� FRQWUDFWDFLy� HQ� HO� VHFWRU� GH� OD� FRQVWUXFFLy
�'2*&�'LDUL�2ILFLDO�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�GH����GH�PDLJ�GH�������

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

� 'HFUHW� ��������� GH� ��� GH� JHQHU�� 'HFUHW� GH� FUHDFLy� GHO� 5HJLVWUH� G
HPSUHVHV
VDQFLRQDGHV�SHU�LQIUDFFLRQV�PROW�JUHXV�HQ�PDWqULD�GH�SUHYHQFLy�GH�ULVFRV�ODERUDOV�L�GHO
SURFHGLPHQW�SHU�D�OD�VHYD�SXEOLFDFLy��'2*&�'LDUL�2ILFLDO�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D
GH����GH�IHEUHU�GH�������

� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� �� GH� PDU]R�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HDO� 'HFUHWR
��������� GH� ��� GH� HQHUR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� GH� ORV� 6HUYLFLRV� GH
3UHYHQFLyQ�� HQ� UHODFLyQ� FRQ� OD� DSOLFDFLyQ� GH�PHGLGDV�SDUD� SURPRYHU� OD�PHMRUD� GH� OD
VHJXULGDG�\�GH�OD�VDOXG�HQ�HO�WUDEDMR�GH�OD�WUDEDMDGRUD�HPEDUD]DGD��TXH�KD\D�GDGR�D�OX]
R�HQ�SHUtRGR�GH�ODFWDQFLD´�

� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� PDU]R�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HDO� 'HFUHWR
�����������GH���GH�QRYLHPEUH�� VREUH� OD�SURWHFFLyQ�GH� OD� VDOXG�\� OD� VHJXULGDG�GH� ORV
WUDEDMDGRUHV�IUHQWH�D�ORV�ULHVJRV�GHULYDGRV�R�TXH�SXHGDQ�GHULYDUVH�GH� OD�H[SRVLFLyQ�D
YLEUDFLRQHV�PHFjQLFDV´�

�� ³5HDO� 'HFUHWR� ��������� GH� ��� GH� PDU]R�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HDO� 'HFUHWR
�����������GH����GH�DJRVWR��SRU�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�OD�/H\����������GH����GH�RFWXEUH�
UHJXODGRUD� GH� OD� VXEFRQWUDWDFLyQ� HQ� HO� VHFWRU� GH� OD� FRQVWUXFFLyQ� �%2(� ��� GH� ��� GH
PDU]R�GH������´�

� ³,QVWUXPHQWR� GH� 5DWLILFDFLyQ� GHO� &RQYHQLR� Q~PHUR� ���� GH� OD� 2,7�� VREUH� HO� PDUFR
SURPRFLRQDO�SDUD�OD�VHJXULGDG�\�VDOXG�HQ�HO�WUDEDMR��KHFKR�HQ�*LQHEUD�HO����GH�PD\R�GH
������%2(�����GH���GH�DJRVWR�GH������³�

� 

5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� PDU]R�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFDQ� HO� 5HDO� 'HFUHWR
��������� GH� ��� GH� HQHUR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� GH� ORV� 6HUYLFLRV� GH
3UHYHQFLyQ��HO�5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�DJRVWR��SRU�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�OD�/H\

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

��������� GH� ��� GH� RFWXEUH�� UHJXODGRUD� GH� OD� VXEFRQWUDWDFLyQ� HQ� HO� VHFWRU� GH� OD
FRQVWUXFFLyQ�\�HO�5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ
GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�HQ�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ��%2(����GH���
GH�PDU]R�GH�������



� 

5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�PDU]R�GH�������SRU�HO�TXH�VH
PRGLILFD� HO� 5HJODPHQWR� �&(�� Q������������ GHO� 3DUODPHQWR� (XURSHR� \� GHO� &RQVHMR�
UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV� VXVWDQFLDV� \
SUHSDUDGRV� TXtPLFRV� �5($&+��� HQ� OR� TXH� UHVSHFWD� D� VX� DQH[R� ;9,,� �GLFORURPHWDQR�
DFHLWHV� SDUD� OiPSDUDV� \� OtTXLGRV� HQFHQGHGRUHV� GH� EDUEDFRD� \� FRPSXHVWRV
RUJDQRHVWiQQLFRV��



� 

5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�DEULO��VREUH�OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�VDOXG�\�OD�VHJXULGDG
GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� FRQWUD� ORV� ULHVJRV� UHODFLRQDGRV� FRQ� OD� H[SRVLFLyQ� D� UDGLDFLRQHV
ySWLFDV�DUWLILFLDOHV��%2(����GH����GH�DEULO�GH�������



� 

5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� PD\R�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFDQ� HO� 5HDO� 'HFUHWR
���������� GH����GH�PDU]R�� SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�VREUH� FODVLILFDFLyQ�
HQYDVDGR�\�HWLTXHWDGR�GH�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�\�HO�5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH
IHEUHUR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� VREUH� FODVLILFDFLyQ�� HQYDVDGR� \
HWLTXHWDGR�GH�SUHSDUDGRV�SHOLJURVRV��%2(�����GH���GH�MXQLR�GH�������



� 

5HDO�'HFUHWR� ����������� GH��� GH� QRYLHPEUH�� SRU� HO� TXH� VH�PRGLILFD� HO�5HJODPHQWR
VREUH� SURWHFFLyQ� VDQLWDULD� FRQWUD� UDGLDFLRQHV� LRQL]DQWHV�� DSUREDGR� SRU� 5HDO� 'HFUHWR
����������GH���GH�MXOLR��%2(�����GH����GH�QRYLPHEUH�GH�������



� 'HFUHW�����������GH����GH�QRYHPEUH��GHO�UHJLVWUH�GH�GHOHJDWV�L�GHOHJDGHV�GH�SUHYHQFLy
�'2*&�Q~P�������GH����GH�1RYHPEUH�GH�������

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�MXQLR��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ORV�FULWHULRV�EiVLFRV
VREUH�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�SDUD�GHVDUUROODU�OD�DFWLYLGDG�VDQLWDULD�GH�ORV�VHUYLFLRV
GH�SUHYHQFLyQ�´

� ³/H\����������GH����GH�MXOLR��GH�UHVLGXRV�\�VXHORV�FRQWDPLQDGRV�´

� ³/H\����������GH���GH�RFWXEUH��*HQHUDO�GH�6DOXG�3~EOLFD�´

� 

5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH���GH�IHEUHUR�GH�������SRU�HO�TXH�VH
PRGLILFD� HO� 5HJODPHQWR� �&(�� Q�� ���������� GHO� 3DUODPHQWR� (XURSHR� \� GHO� &RQVHMR
UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV� VXVWDQFLDV� \
SUHSDUDGRV�TXtPLFRV��5($&+��HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�VX�DQH[R�;9,,��VXVWDQFLDV�&05��



� 

5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�IHEUHUR�GH�������SRU�HO�TXH�VH
PRGLILFD�HO�DQH[R�;,9�GHO�5HJODPHQWR��&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO
&RQVHMR�� UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV
VXVWDQFLDV�\�SUHSDUDGRV�TXtPLFRV��5($&+��



� 

5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�PD\R�GH�������SRU�HO�TXH�VH
PRGLILFD�HO�DQH[R�;9,,� GHO�5HJODPHQWR� �&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\
GHO� &RQVHMR�� UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV
VXVWDQFLDV�\�SUHSDUDGRV�TXtPLFRV��5($&+��



� 

5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� MXOLR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 3ODQ� HVWDWDO� GH
SURWHFFLyQ�FLYLO�DQWH�HO�ULHVJR�TXtPLFR�



� 

5HJODPHQWR� �8(��Q�����������GH� OD�&RPLVLyQ��GH����GH�VHSWLHPEUH�GH�������SRU�HO
TXH� VH� PRGLILFD�� FRQ� UHODFLyQ� DO� SORPR�� HO� DQH[R� ;9,,� GHO� 5HJODPHQWR� �&(�� Q�
����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR��UHODWLYR�DO�UHJLVWUR�� OD�HYDOXDFLyQ��OD
DXWRUL]DFLyQ�\�OD�UHVWULFFLyQ�GH�ODV�VXVWDQFLDV�\�PH]FODV�TXtPLFDV��5($&+��



� 

5HJODPHQWR� �8(��Q�����������GH� OD�&RPLVLyQ��GH����GH�VHSWLHPEUH�GH�������SRU�HO
TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HJODPHQWR� �&(�� Q�� ���������� GHO� 3DUODPHQWR� (XURSHR� \� GHO
&RQVHMR�� UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV
VXVWDQFLDV� \� PH]FODV� TXtPLFDV� �5($&+��� HQ� OR� TXH� UHVSHFWD� D� VX� DQH[R� ;9,,
�FDGPLR��



� 

5HJODPHQWR� �8(��Q�����������GH� OD�&RPLVLyQ��GH����GH�VHSWLHPEUH�GH�������SRU�HO
TXH�VH�PRGLILFD��HQ� OR�TXH�UHVSHFWD�D� ORV�FRPSXHVWRV�GH�IHQLOPHUFXULR��HO�DQH[R�;9,,

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



GHO�5HJODPHQWR� �&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR�� UHODWLYR�DO
UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV� VXVWDQFLDV� \� PH]FODV
TXtPLFDV��5($&+��



� 

5HJODPHQWR� �8(��Q�����������GH� OD�&RPLVLyQ��GH����GH�VHSWLHPEUH�GH�������SRU�HO
TXH�VH�PRGLILFD��HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�DO�PHUFXULR��HO�DQH[R�;9,,�GHO�5HJODPHQWR��&(��Q�
����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR��UHODWLYR�DO�UHJLVWUR�� OD�HYDOXDFLyQ��OD
DXWRUL]DFLyQ�\�OD�UHVWULFFLyQ�GH�ODV�VXVWDQFLDV�\�PH]FODV�TXtPLFDV��5($&+��



� 

5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�IHEUHUR�GH�������SRU�HO�TXH�VH
PRGLILFD�HO�DQH[R�;9,,� GHO�5HJODPHQWR� �&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\
GHO� &RQVHMR�� UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV
VXVWDQFLDV�\�SUHSDUDGRV�TXtPLFRV��5($&+��



� 

5HJODPHQWR� �8(��Q�����������GH� OD�&RPLVLyQ��GH����GH�DEULO�GH�������SRU�HO�TXH�VH
PRGLILFD�HO�DQH[R�;,9�GHO�5HJODPHQWR��&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO
&RQVHMR�� UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV
VXVWDQFLDV�\�PH]FODV�TXtPLFDV��5($&+��



� 

5HVROXFLyQ�GH����GH�PD\R�GH�������GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSOHR��SRU�OD�TXH�VH
UHJLVWUD� \� SXEOLFD� HO� $FWD� GHO� DFXHUGR� GH� UHYLVLyQ� SDUFLDO� GHO� 9� &RQYHQLR� FROHFWLYR
JHQHUDO�GHO�VHFWRU�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�



� 

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



� 

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



� 

5HVROXFLyQ�GH���GH�QRYLHPEUH�GH�������GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�(PSOHR��SRU�OD�TXH
VH� UHJLVWUD� \� SXEOLFD� HO� $FWD� GH� ORV� DFXHUGRV� VREUH� HO� SURFHGLPLHQWR� SDUD� OD
KRPRORJDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�IRUPDWLYDV�HQ�PDWHULD�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV�
DVt� FRPR� VREUH� HO� 5HJODPHQWR� GH� FRQGLFLRQHV� SDUD� HO� PDQWHQLPLHQWR� GH� OD
KRPRORJDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�IRUPDWLYDV�HQ�PDWHULD�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV
GH�DFXHUGR�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�9�&RQYHQLR�FROHFWLYR�GHO�VHFWRU�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�



� 

5HVROXFLyQ� GH� ��� GH� QRYLHPEUH� GH� ������ GH� OD� 6HFUHWDUtD� GH� (VWDGR� GH
$GPLQLVWUDFLRQHV�3~EOLFDV��SRU�OD�TXH�VH�DFWXDOL]D�\�GLVSRQH�OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�6LVWHPD
GH�*HVWLyQ� GH� OD�3UHYHQFLyQ� GH�5LHVJRV� /DERUDOHV� HQ� OD�$GPLQLVWUDFLyQ�*HQHUDO� GHO
(VWDGR�



� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�OD�FODVLILFDFLyQ�GH�ORV
SURGXFWRV� GH� FRQVWUXFFLyQ� \� GH� ORV� HOHPHQWRV� FRQVWUXFWLYRV� HQ� IXQFLyQ� GH� VXV
SURSLHGDGHV�GH�UHDFFLyQ�\�GH�UHVLVWHQFLD�IUHQWH�DO�IXHJR��%2(������GH����GH�QRYLHPEUH
GH�������´

� ³'LUHFWLYD� ��������(XUDWRP� GHO� &RQVHMR�� GH� �� GH� GLFLHPEUH� GH� ������ SRU� OD� TXH� VH
HVWDEOHFHQ� QRUPDV� GH� VHJXULGDG� EiVLFDV� SDUD� OD� SURWHFFLyQ� FRQWUD� ORV� SHOLJURV
GHULYDGRV� GH� OD� H[SRVLFLyQ� D� UDGLDFLRQHV� LRQL]DQWHV�� \� VH� GHURJDQ� ODV� 'LUHFWLYDV
�������(XUDWRP���������(XUDWRP��������(XUDWRP��������(XUDWRP�\����������(XUDWRP�´

� ³5HDO� 'HFUHWR� ��������� GH� ��� GH� IHEUHUR�� SRU� HO� TXH� VH� UHJXODQ� ODV� RSHUDFLRQHV� GH
WUDQVSRUWH�GH�PHUFDQFtDV�SHOLJURVDV�SRU�FDUUHWHUD�HQ�WHUULWRULR�HVSDQ\RO��%2(�����GH���
GH�IHEUHUR�GH�������´

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

� /OHL����������GHO����G
RFWXEUH��G
DFFHVVLELOLWDW�

� ³5HJODPHQWR��8(��QR�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�QRYLHPEUH�GH�������VREUH�OD
HVSHFLILFDFLyQ� WpFQLFD� GH� LQWHURSHUDELOLGDG� UHODWLYD� D� OD� ©VHJXULGDG� HQ� ORV� W~QHOHV
IHUURYLDULRVª�GHO�VLVWHPD�IHUURYLDULR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�´

� ³5HJODPHQWR��8(�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�IHEUHUR�GH�������SRU�HO�TXH�VH

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

PRGLILFDQ��FRQ� UHODFLyQ�DO�HVWXGLR�DPSOLDGR�GH� WR[LFLGDG�SDUD� OD� UHSURGXFFLyQ�HQ�XQD
JHQHUDFLyQ��ORV�DQH[RV�9,,,��,;�\�;�GHO�5HJODPHQWR��&(��QR�����������GHO�3DUODPHQWR
(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR��UHODWLYR�DO�UHJLVWUR��OD�HYDOXDFLyQ��OD�DXWRUL]DFLyQ�\�OD�UHVWULFFLyQ
GH�ODV�VXVWDQFLDV�\�SUHSDUDGRV�TXtPLFRV��5($&+��´

� ³5HJODPHQWR� �8(�� ���������GH� OD�&RPLVLyQ�� GH� �� GH�PDU]R�GH������� SRU� HO� TXH� VH
PRGLILFD�� FRQ� UHODFLyQ� D� ORV� KLGURFDUEXURV� DURPiWLFRV� SROLFtFOLFRV� \� ORV� IWDODWRV�� HO
DQH[R�;9,,�GHO�5HJODPHQWR��&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR�
UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV� VXVWDQFLDV� \
SUHSDUDGRV�TXtPLFRV��5($&+��´

� ³5HDO�GHFUHWR�����������GH���GH�MXOLR��SRU�HO�TXH�VH�PRGLILFDQ�HO�5HDO�'HFUHWR���������
GH����GH�HQHUR��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�SUHYHQFLyQ���\
RWURV�5HDOHV�'HFUHWRV���HO�5'���������HO�5'��������\�HO�5'����������´

� ³5HDO� GHFUHWR� ���������� GH� ��� GH� VHSWLHPEUH�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHEDQ�PHGLGDV� GH
FRQWURO� GH� ORV� ULHVJRV� LQKHUHQWHV� D� ORV� DFFLGHQWHV� JUDYHV� HQ� ORV� TXH� LQWHUYHQJDQ
VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�´

� ³5HDO� GHFUHWR� ���������� GH� �� GH� RFWXEUH�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HDO� 'HFUHWR
��������� GH����GH�HQHUR�� SRU� HO� TXH� VH�DSUXHED� HO�5HJODPHQWR� GH� ORV�6HUYLFLRV� GH
3UHYHQFLyQ�´

� ³5HDO� GHFUHWR� ���������� GH� �� GH� RFWXEUH�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HDO� 'HFUHWR
���������� GH� ��� GH� MXQLR�� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ORV� FULWHULRV� EiVLFRV� VREUH� OD
RUJDQL]DFLyQ� GH� UHFXUVRV� SDUD� GHVDUUROODU� OD� DFWLYLGDG� VDQLWDULD� GH� ORV� VHUYLFLRV� GH
SUHYHQFLyQ�´

� ³2UGHQ� (66������������ GH� ��� GH� RFWXEUH�� SRU� OD� TXH� VH� PRGLILFD� OD� 2UGHQ
7,1������������GH����GH�VHSWLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�GHVDUUROOD�HO�5HDO�'HFUHWR���������
GH����GH�HQHUR��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�GH�ORV�6HUYLFLRV�GH�3UHYHQFLyQ�
HQ� OR� UHIHULGR� D� OD� DFUHGLWDFLyQ� GH� HQWLGDGHV� HVSHFLDOL]DGDV� FRPR� VHUYLFLRV� GH
SUHYHQFLyQ�� PHPRULD� GH� DFWLYLGDGHV� SUHYHQWLYDV� \� DXWRUL]DFLyQ� SDUD� UHDOL]DU� OD
DFWLYLGDG�GH�DXGLWRUtD�GHO�VLVWHPD�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ODV�HPSUHVDV�´

� ³5HDO�GHFUHWR������������GH����GH�QRYLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�3ODQ�(VWDWDO�GH
3URWHFFLyQ�&LYLO�DQWH�HO�5LHVJR�5DGLROyJLFR�´

� 

5HDO�GHFUHWR������������GH����GH�QRYLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�PRGLILFD�HO�5HDO�'HFUHWR
����������� GH� ��� GH� GLFLHPEUH�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� GH� OD
,QIUDHVWUXFWXUD�SDUD�OD�&DOLGDG�\�OD�6HJXULGDG�,QGXVWULDO�´

� 

'LUHFWLYD� �8(�� ��������� GH� OD� &RPLVLyQ�� GH� ��� GH� HQHUR� GH� ������ SRU� OD� TXH� VH
HVWDEOHFH� XQD� FXDUWD� OLVWD� GH� YDORUHV� OtPLWH� GH� H[SRVLFLyQ� SURIHVLRQDO� LQGLFDWLYRV� GH
FRQIRUPLGDG� FRQ� OD� 'LUHFWLYD� ������&(� GHO� &RQVHMR� \� SRU� OD� TXH� VH� PRGLILFDQ� ODV
'LUHFWLYDV��������&((����������&(�\����������8(�GH�OD�&RPLVLyQ�



� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�IHEUHUR��SRU�HO�TXH�VH�UHJXOD� OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\
PDQLSXODFLyQ� GH� JDVHV� IOXRUDGRV� \� HTXLSRV� EDVDGRV� HQ� ORV� PLVPRV�� DVt� FRPR� OD
FHUWLILFDFLyQ� GH� ORV� SURIHVLRQDOHV� TXH� ORV� XWLOL]DQ� \� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ORV
UHTXLVLWRV�WpFQLFRV�SDUD�ODV�LQVWDODFLRQHV�TXH�GHVDUUROOHQ�DFWLYLGDGHV�TXH�HPLWDQ�JDVHV
IOXRUDGRV��%2(�����GH����GH�IHEUHUR�GH�������´

� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� MXQLR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� GH
$OPDFHQDPLHQWR� GH� 3URGXFWRV� 4XtPLFRV� \� VXV� ,QVWUXFFLRQHV� 7pFQLFDV
&RPSOHPHQWDULDV�0,(�$34���D�����%2(������GH����GH�MXOLR�GH�������´

� ³/H\� �������� GH� �� GH� QRYLHPEUH�� GH� &RQWUDWRV� GHO� 6HFWRU� 3~EOLFR�� SRU� OD� TXH� VH
WUDQVSRQHQ�DO�RUGHQDPLHQWR� MXUtGLFR�HVSDxRO� ODV�'LUHFWLYDV�GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\
GHO�&RQVHMR���������8(�\���������8(��GH����GH�IHEUHUR�GH�������%2(������GH����GH
QRYHPEUH�GH�������´

� 

2UGHQ�7(&������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�OD�LQVWUXFFLyQ�WpFQLFD
FRPSOHPHQWDULD��������� 

&RQWURO�GH�JDVHV�Wy[LFRV�HQ�OD�DWPyVIHUD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV
VXEWHUUiQHDV

� \� VH� PRGLILFD� OD� LQVWUXFFLyQ� WpFQLFD� FRPSOHPHQWDULD� �������


(VSHFLILFDFLRQHV� SDUD� PLQDV� VXEWHUUiQHDV� GH� FDUEyQ� \� ODERUHV� FRQ� ULHVJR� GH
H[SORVLyQ�� &RQWHQLGRV� OtPLWHV� GH� PHWDQR� HQ� OD� FRUULHQWH� GH� DLUH

�� GHO� 5HJODPHQWR

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



*HQHUDO�GH�1RUPDV�%iVLFDV�GH�6HJXULGDG�0LQHUD�



�� 

5HVROXFLyQ�GH����GH�QRYLHPEUH�GH�������GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�,QGXVWULD�\�GH�OD
3HTXHxD� \� 0HGLDQD� (PSUHVD�� SRU� OD� TXH� VH� DFWXDOL]D� HO� OLVWDGR� GH� QRUPDV� GH� OD
LQVWUXFFLyQ�WpFQLFD�FRPSOHPHQWDULD�,7&�,&*����GHO�5HJODPHQWR�WpFQLFR�GH�GLVWULEXFLyQ
\�XWLOL]DFLyQ�GH�FRPEXVWLEOHV�JDVHRVRV��DSUREDGR�SRU�HO�5HDO�'HFUHWR�����������GH���
GH�MXOLR�



� 

2UGHQ�3&,������������GH���GH�GLFLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�PRGLILFD�HO�$QH[R�,,�GHO�5HDO
'HFUHWR������������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�OD�/H\����������GH���
GH�QRYLHPEUH��GHO�UXLGR��HQ�OR�UHIHUHQWH�D�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�UXLGR�DPELHQWDO



� 

5HJODPHQWR� �8(�� ��������� GH� OD� &RPLVLyQ�GH� �� GH� IHEUHUR� GH� ����� SRU� HO� TXH� VH
PRGLILFD�HO� DQH[R�;,9�GHO�5HJODPHQWR� �&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\
GHO� &RQVHMR�� UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV
VXVWDQFLDV�\�SUHSDUDGRV�TXtPLFRV��5($&+��



� 

5HJODPHQWR� �8(�� ��������� GH� OD� &RPLVLyQ� GH� ��� GH� MXQLR� GH� ����� SRU� HO� TXH� VH
PRGLILFD�HO�DQH[R�,,�GHO�5HJODPHQWR��&(��Q������������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO
&RQVHMR�� UHODWLYR� DO� UHJLVWUR�� OD� HYDOXDFLyQ�� OD� DXWRUL]DFLyQ� \� OD� UHVWULFFLyQ� GH� ODV
VXVWDQFLDV�\�PH]FODV�TXtPLFDV��5($&+��



� 

5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�PRGLILFD�HO�5HDO�'HFUHWR
����������GH����GH�PD\R��VREUH� OD�SURWHFFLyQ�GH� ORV� WUDEDMDGRUHV�FRQWUD� ORV� ULHVJRV
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�H[SRVLFLyQ�D�DJHQWHV�FDQFHUtJHQRV�GXUDQWH�HO�WUDEDMR�



� 

5HDO� 'HFUHWR�OH\� �������� GH� �� GH� IHEUHUR�� SRU� HO� TXH� VH� DGRSWDQ� PHGLGDV� SDUD� OD
UHGXFFLyQ� GH� OD� EUHFKD� GH� JpQHUR� \� RWUDV� PDWHULDV� HQ� ORV� iPELWRV� GH� OD� 6HJXULGDG
6RFLDO�\�HFRQyPLFR�



� ��
����� &RQGLFLRQV�DPELHQWDOV

� 2UGUH�GH����GH�MXQ\�GH�������VREUH�LQVFULSFLy�G¶HPSUHVHV�DPE�ULVF�SHU�DPLDQW��'2*&
'LDUL�2ILFLDO�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�GH����G¶DJRVW�GH�������

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

� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� �� GH� IHEUHUR�� VREUH� OD� SUHYHQFLyQ� \� UHGXFFLyQ� GH� OD
FRQWDPLQDFLyQ�GHO�PHGLR�DPELHQWH�SURGXFLGD�SRU�HO�DPLDQWR��%2(�GH���GH�IHEUHUR�GH
�����´�

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�PD\R��VREUH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�FRQWUD
ORV�ULHVJRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�H[SRVLFLyQ�D�DJHQWHV�ELROyJLFRV�GXUDQWH�HO�WUDEDMR��%2(
GH����GH�PD\R�GH������´��0RGLILFDW�SHU�³2UGHQ�GH����GH�PDU]R�GH�����´�

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�PD\R��VREUH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�FRQWUD
ORV� ULHVJRV� UHODFLRQDGRV�FRQ� OD�H[SRVLFLyQ�D�DJHQWHV�FDQFHUtJHQRV�GXUDQWH�HO� WUDEDMR
�%2(�GH����GH�PD\R�GH������´��0RGLILFDW�SHU�³5HDO�'HFUHWR������������%2(�GH����GH
MXQLR�GH������´�L�³5HDO�'HFUHWR�����������%2(�GH���GH�DEULO�GH������´�

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

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�MXQLR��VREUH�OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�VDOXG�\�OD�VHJXULGDG
GH� ORV�WUDEDMDGRUHV�H[SXHVWRV�D� ORV�ULHVJRV�GHULYDGRV�GH�DWPyVIHUDV�H[SORVLYDV�HQ�HO
OXJDU�GH�WUDEDMR��%2(�GH�����GH�MXQLR�GH�������

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

� ³3URWHFFLyQ� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� DQWH� ORV� ULHVJRV� GHULYDGRV� GH� OD� H[SRVLFLyQ� DO� UXLGR
GXUDQWH�HO� WUDEDMR��5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�PDU]R��VREUH� OD�SURWHFFLyQ�GH� OD

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

VDOXG�\�VHJXULGDG�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�FRQWUD�ORV�ULHVJRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�H[SRVLFLyQ
DO�UXLGR���%2(����GH�PDU]R�GH������´�� ��

� ³5HDO�GHFUHWR������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�OD�/H\����������GH
���GH�QRYLHPEUH��GHO�5XLGR��HQ�OR�UHIHUHQWH�D�]RQLILFDFLyQ�DF~VWLFD��REMHWLYRV�GH�FDOLGDG
\�HPLVLRQHV�DF~VWLFDV��%2(�GH����GH�RFWXEUH�GH������´�

� ³/H\� ��������� GH� ��� GH� QRYLHPEUH�� GH� FDOLGDG� GHO� DLUH� \� SURWHFFLyQ� GH� OD� DWPyVIHUD
�%2(�GH����GH�QRYLHPEUH�GH������´�

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH���GH�MXQLR��SRU�HO�TXH�VH�UHJXOD�HO�WUDVODGR�GH�UHVLGXRV�HQ�HO
LQWHULRU�GHO�WHUULWRULR�GHO�(VWDGR�



� 

2UGHQ� 7(6������������ GH� �� GH� GLFLHPEUH�� SRU� OD� TXH� VH� DGDSWD� HQ� IXQFLyQ� GHO
SURJUHVR�WpFQLFR�HO�5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�PD\R��VREUH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV
WUDEDMDGRUHV� FRQWUD� ORV� ULHVJRV� UHODFLRQDGRV� FRQ� OD� H[SRVLFLyQ� D� DJHQWHV� ELROyJLFRV
GXUDQWH�HO�WUDEDMR�



� ��
����� ,QFHQGLV

� 2UGHQDQFHV�PXQLFLSDOV�

� 'HFUHW����������GH���GH�PDUo��SHO�TXDO�V¶HVWDEOHL[HQ�PHVXUHV�GH�SUHYHQFLy�G¶LQFHQGLV
IRUHVWDOV��'2*&�'LDUL�2ILFLDO�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�GH����GH�PDUo�GH�������L
GHVHQYROXSDGD� SHU� 2UGUH� 0$%��������� �'2*&� 'LDUL� 2ILFLDO� GH� OD� *HQHUDOLWDW� GH
&DWDOXQ\D�GH����GH�)HEUHU�GH�������

� 

5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� PD\R�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� GH
LQVWDODFLRQHV�GH�SURWHFFLyQ�FRQWUD�LQFHQGLRV��%2(������GH����GH�MXQLR�GH�������



� ��
����� ,QVWDOāODFLRQV�HOqFWULTXHV

� ³2UGHQ� GH� ��� GH� MXOLR� GH� ������ SRU� OD� TXH� VH� DSUXHED� OD� 1RUPD� 7HFQROyJLFD
17(�,((������� ³,QVWDODFLRQHV� GH� HOHFWULFLGDG�� DOXPEUDGR� H[WHULRU´� �%2(� GH� ��� GH
DJRVWR�GH������´�

� 5HVROXFLy� GH� �� GH� QRYHPEUH� GH� ������ SHU� OD� TXDO� V¶HVWDEOHL[� XQ� FHUWLILFDW� VREUH
FRPSOLPHQW�GH�OHV�GLVWjQFLHV�UHJODPHQWjULHV�G¶REUHV�L�FRQVWUXFFLRQV�D�OtQLHV�HOqFWULTXHV
�'2*&�'LDUL�2ILFLDO�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�GH����GH�QRYHPEUH�GH�������

� ³/H\� ��������� GH� ��� GH� QRYLHPEUH� GH� ������ GHO� 6HFWRU� (OpFWULFR� �%2(� GH� ��� GH
QRYLHPEUH� GH� �����´�� &RPSOHPHQWDGD� SHU� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� �%2(� GH� ��� GH
GLFLHPEUH�GH������´�

� /OHL���������GH����GH�PDLJ��G¶RUGHQDFLy�DPELHQWDO�GH�O¶HQOOXPHQDPHQW�SHU�D�OD�SURWHFFLy
GHO�PHGL�QRFWXUQ��'2*&�'LDUL�2ILFLDO�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�GH����GH�MXQ\�GH
������

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH���GH�MXQLR��VREUH�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�SDUD�OD�SURWHFFLyQ
GH� OD� VDOXG� \� VHJXULGDG� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� IUHQWH� DO� ULHVJR� HOpFWULFR� �%2(�GH���� GH
MXQLR�GH������´�

� 'HFUHW� ���������� GH� �� GH� GHVHPEUH�� SHO� TXDO� V¶DSURYD� HO� 5HJODPHQW� GHO
VXEPLQLVWUDPHQW�HOqFWULF� �'2*&�'LDUL�2ILFLDO�GH� OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�GH����GH
GHVHPEUH�GH�������

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

� ³6HQWHQFLD�GH����GH�IHEUHUR�GH�������GH�OD�6DOD�7HUFHUD�GHO�7ULEXQDO�6XSUHPR��SRU�OD
TXH�VH�DQXOD�HO� LQFLVR�����F���GH� OD� ,7&�%7����DQH[D�DO�5HJODPHQWR�(OHFWUyQLFR�SDUD
EDMD�WHQVLyQ��DSUREDGR�SRU�5HDO�'HFUHWR�����������GH���GH�DJRVWR´�

� ³5HDO� GHFUHWR� ���������� GH� ��� GH� IHEUHUR�� GHO� 0LQLVWHULR� GH� ,QGXVWULD�� 7XULVPR� \

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



&RPHUFLR�SRU�HO�TXH�VH�DSUXHEDQ�HO�5HJODPHQWR�VREUH�FRQGLFLRQHV�WpFQLFDV�\�JDUDQWtDV
GH� VHJXULGDG� HQ� OtQHDV� HOpFWULFDV� GH� DOWD� WHQVLyQ� \� VXV� LQVWUXFFLRQHV� WpFQLFDV
FRPSOHPHQWDULDV�,7&�/$7����D�����%2(�GH����GH�PDU]R�GH������´�� ��

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

� ��
����� (TXLSV�L�PDTXLQjULD

� ³2UGHQ�GH����GH� MXOLR� GH������� SRU� OD� TXH� VH�GHWHUPLQDQ� ODV� FRQGLFLRQHV�TXH�GHEHQ
UHXQLU�ORV�DSDUDWRV�HOHYDGRUHV�GH�SURSXOVLyQ�KLGUiXOLFD�\�ODV�QRUPDV�SDUD�OD�DSUREDFLyQ
GH�VXV�HTXLSRV�LPSXOVRUHV��%2(�GH���GH�DJRVWR�GH������´�

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

� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH�PDU]R�� SRU� HO� TXH� VH� GLFWDQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV� GH
DSOLFDFLyQ�GH�OD�'LUHFWLYD�GHO�&RQVHMR�GH�ODV�&RPXQLGDGHV�(XURSHDV��������&((�VREUH
DSDUDWRV�HOHYDGRUHV�\�GH�PDQHMR�PHFiQLFR��%2(�GH����GH�PD\R�GH������´��� ��

� ³5HVROXFLyQ� GH� �� DEULO� GH� ������ GH� OD� 'LUHFFLyQ�*HQHUDO� GH� 7HFQRORJtD� \� 6HJXULGDG
,QGXVWULDO�SRU� OD�TXH� VH�DXWRUL]D� OD� LQVWDODFLyQ�GH�DVFHQVRUHV�VLQ� FXDUWR�GH�PiTXLQDV
�%2(�GH����GH�DEULO�GH������´�

� ³5HDO�'HFUHWR�����������GH� ���GH�DEULO�� VREUH�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH� VHJXULGDG�\
VDOXG�UHODWLYDV�DO� WUDEDMR�FRQ�HTXLSRV�TXH�LQFOX\HQ�SDQWDOODV�GH�YLVXDOL]DFLyQ��%2(�GH
���GH�DEULO�GH������´�

� ³'LVSRVLFLRQHV� PtQLPDV� GH� VHJXULGDG� \� VDOXG� UHODWLYDV� D� OD� XWLOL]DFLyQ� SRU� ORV
WUDEDMDGRUHV�GH�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�,QGLYLGXDO��5'�����������GH����GH�PD\R��%2(���
GH�MXQLR�GH������´�

� ³5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� MXOLR� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV
PtQLPDV�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�SDUD�OD�XWLOL]DFLyQ�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�ORV�HTXLSRV�GH
WUDEDMR��%2(�GH���GH�DJRVWR�GH������´��0RGLILFDW�SHU�³5HDO�'HFUHWR������������%2(�GH
���GH�QRYLHPEUH�GH������´�

� 

5HVROXFLyQ� GH� ��� GH� VHSWLHPEUH� GH� ������ GH� OD� 'LUHFFLyQ�*HQHUDO� GH� 7HFQRORJtD� \
6HJXULGDG�,QGXVWULDO��SRU�OD�TXH�VH�DXWRUL]D�OD�,QVWDODFLyQ�GH�DVFHQVRUHV�FRQ�PiTXLQDV
HQ�IRVR��%2(�GH����VHSWLHPEUH�GH�������´

� 

5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� QRYLHPEUH�� GHO� 5HJODPHQWR� GH� VHJXULGDG� HQ� ODV
PiTXLQDV��SRU�HO�TXH�VH�GHURJDQ�GLIHUHQWHV�GLVSRVLFLRQHV�HQ�PDWHULD�GH�QRUPDOL]DFLyQ�\
KRPRORJDFLyQ�GH�SURGXFWRV�LQGXVWULDOHV��%2(�GH���GH�GLFLHPEUH�GH������



� 

5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�QRYLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�PRGLILFD�HO�5HDO�'HFUHWR
����������� GH� ��� GH� MXOLR�� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV� PtQLPDV� GH
VHJXULGDG�\�VDOXG�SDUD�OD�XWLOL]DFLyQ�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�ORV�HTXLSRV�GH�WUDEDMR��HQ
PDWHULD�GH�WUDEDMRV�WHPSRUDOHV�HQ�DOWXUD��%2(�GH����GH�QRYLHPEUH�GH������´�

� ³5HDO�'HFUHWR������������GH���GH�QRYLHPEUH�GH�������VREUH�OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�VDOXG�\
OD�VHJXULGDG�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�IUHQWH�D�ORV�ULHVJRV�GHULYDGRV�R�TXH�SXHGDQ�GHULYDUVH
GH� OD� H[SRVLFLyQ� D� YLEUDFLRQHV�PHFiQLFDV� �%2(� GH� �� GH� QRYLHPEUH� GH� �����´�³5HDO
'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� GLFLHPEUH�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� GH
HTXLSRV� D� SUHVLyQ� \� VXV� LQVWUXFFLRQHV� WpFQLFDV� FRPSOHPHQWDULDV� �%2(� ���� GH� �� GH
IHEUHUR�GH�������

� 

5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�QRUPDV�SDUD
OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�SXHVWD�HQ�VHUYLFLR�GH�ODV�PjTXLQHV��%2(������GH����GH�RFWXEUH
GH�������´

� ³5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�GH
HTXLSRV� D� SUHVLyQ� \� VXV� LQVWUXFFLRQHV� WpFQLFDV� FRPSOHPHQWDULDV� �%2(� ���� GH� �� GH

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

IHEUHUR�GH�������´

� ³5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�GLFWDQ� ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH
DSOLFDFLyQ�GH�OD�'LUHFWLYD���������8(�GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR�GH����GH
MXQLR� GH� ����� VREUH� HTXLSRV� D� SUHVLyQ� WUDQVSRUWDEOHV� \� SRU� OD� TXH� VH� GHURJDQ� ODV
'LUHFWLYDV��������&((���������&((���������&((���������&((�\���������&(�´

�� 

5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� �� GH� PDU]R�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HDO� 'HFUHWR
����������� GH� ��� GH� RFWXEUH�� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ODV� QRUPDV� SDUD� OD
FRPHUFLDOL]DFLyQ� \� SXHVWD� HQ� VHUYLFLR� GH� ODV� PiTXLQDV�� SDUD� LQFOXLU� ORV� ULHVJRV� GH
DSOLFDFLyQ�GH�SODJXLFLGDV�



� 

5HDO�'HFUHWR����������GH���GH� IHEUHUR��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED� OD� ,QVWUXFFLyQ�7pFQLFD
&RPSOHPHQWDULD� $(0� �� 

$VFHQVRUHV

� GHO� 5HJODPHQWR� GH� DSDUDWRV� GH� HOHYDFLyQ� \
PDQXWHQFLyQ��DSUREDGR�SRU�5HDO�'HFUHWR������������GH���GH�QRYHPEUH��%2(�����GH���
GH�IHEUHUR�GH�������



� ³5HDO� GHFUHWR� ���������� GH� ��� GH� MXOLR�� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ORV� UHTXLVLWRV
HVHQFLDOHV�GH�VHJXULGDG�SDUD� OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH� ORV�HTXLSRV�D�SUHVLyQ��%2(�����
GH���GH�VHSWLHPEUH�GH�������´

� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� PD\R�� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ORV� UHTXLVLWRV
HVHQFLDOHV� GH� VHJXULGDG� SDUD� OD� FRPHUFLDOL]DFLyQ� GH� DVFHQVRUHV� \� FRPSRQHQWHV� GH
VHJXULGDG�SDUD�DVFHQVRUHV��%2(������GH����GH�PD\R�GH�������´

� 

5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH� IHEUHUR��SRU�HO�TXH�VH� UHJXOD� OD� FRPHUFLDOL]DFLyQ�\
PDQLSXODFLyQ� GH� JDVHV� IOXRUDGRV� \� HTXLSRV� EDVDGRV� HQ� ORV� PLVPRV�� DVt� FRPR� OD
FHUWLILFDFLyQ� GH� ORV� SURIHVLRQDOHV� TXH� ORV� XWLOL]DQ� \� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ORV
UHTXLVLWRV�WpFQLFRV�SDUD�ODV�LQVWDODFLRQHV�TXH�GHVDUUROOHQ�DFWLYLGDGHV�TXH�HPLWDQ�JDVHV
IOXRUDGRV�



� 

5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� MXQLR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� 5HJODPHQWR� GH
$OPDFHQDPLHQWR� GH� 3URGXFWRV� 4XtPLFRV� \� VXV� ,QVWUXFFLRQHV� 7pFQLFDV
&RPSOHPHQWDULDV�0,(�$34���D����



� 

2UGHQ�)20����������� GH����GH�PD\R�� VREUH� HO� FRQWHQLGR�GHO� LQIRUPH�DQXDO� SDUD� HO
WUDQVSRUWH�GH�PHUFDQFtDV�SHOLJURVDV�SRU�FDUUHWHUD�



� ,QVWUXFFLRQV�7qFQLTXHV�&RPSOHPHQWDULHV�

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

³,7&�±�0,(�±�$(0���&DUUHWDV�DXWRPRWULFHV�GH�PDQXWHQFLyQ��20�����GH�PD\R�GH�����
�%2(���GH�MXQLR�GH������´�

³,7&�±�0,(�±�$(0���5HJODPHQWR�GH�DSDUDWRV�GH�HOHYDFLyQ�\�PDQXWHQFLyQ��UHIHUHQWHV�D
JU~DV�PyYLOHV�DXWRSURSXOVDGDV��5'����������GH����GH�PD\R�GH�������%2(����GH�MXOLR
GH������´�

³1RUPD� 81(�������,1� ,QVWUXFFLRQHV� SDUD� OD� LQVWDODFLyQ�� PDQHMR�� PDQWHQLPLHQWR�
UHYLVLRQHV�H�LQVSHFFLRQHV�GH�ODV�SODWDIRUPDV�HOHYDGRUDV�PyYLOHV�GH�SHUVRQDO��3(03�´�

� ��
����� (TXLSV�GH�SURWHFFLy�LQGLYLGXDO

� ³&RPHUFLDOL]DFLyQ� \� OLEUH� FLUFXODFLyQ� LQWUDFRPXQLWDULD� GH� ORV� HTXLSRV� GH� SURWHFFLyQ
LQGLYLGXDO�� 5�'�� ���������� GH� ��� GH� QRYLHPEUH� �%2(� ��� GH� GLFLHPEUH� GH� �����´�
0RGLILFDW�SHU�³20�GH����GH�PD\R�GH�����´��SHU�³5�'�����������GH���GH�IHEUHUR��%2(��
GH�PDU]R�GH������´� L� SHU� OD� ³5HVROXFLyQ�GH����GH�PD\R�GH������ �%2(���GH� MXOLR�GH
�����´��&RPSOHPHQWDW�SHU�OD�³5HVROXFLyQ�GH����GH�DEULO�GH�������%2(�GH����GH�PD\R
GH� �����´�� ³5HVROXFLyQ� GH� ��� GH� PDU]R� GH� ����� �%2(� GH� ��� GH� DEULO� GH� �����´�
³5HVROXFLyQ�GH����GH�DEULO�GH�������%2(�GH����GH�MXQLR�GH������´��³5HVROXFLyQ�GH���
GH�MXOLR�GH�������%2(�GH���GH�VHSWLHPEUH�GH������´�L�³5HVROXFLyQ�GH���GH�VHSWLHPEUH
GH�������%2(�GH����GH�VHSWLHPEUH�GH������´�

� ³5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� �� GH� IHEUHUR� �� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HDO� 'HFUHWR

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



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

� ³5�'�� ��������� GH� ��� GH� PD\R�� VREUH� GLVSRVLFLRQHV� PtQLPDV� GH� VHJXULGDG� \� VDOXG
UHODWLYDV�D�OD�XWLOL]DFLyQ�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�LQGLYLGXDO´�� ��

� ³'HFLVLyQ� GH� OD� &RPLVLyQ�� GH� ��� GH�PDU]R� GH� ������ UHODWLYD� D� OD� SXEOLFDFLyQ� GH� ODV
UHIHUHQFLDV�GH�OD�QRUPD�(1�����������(TXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�UHVSLUDWRULD��)LOWURV�FRQWUD
SDUWtFXODV��5HTXLVLWRV��HQVD\RV��PDUFDGR��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�'LUHFWLYD��������&((
GHO�&RQVHMR��HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�LQGLYLGXDO��>QRWLILFDGD�FRQ�HO�Q~PHUR�&����������@´�

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

� 

'HFLVLyQ�GH�(MHFXFLyQ��8(�����������GH�OD�&RPLVLyQ�GH����GH�PD\R�GH������UHODWLYD�D
ODV�QRUPDV�DUPRQL]DGDV�SDUD�ORV�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�LQGLYLGXDO�HODERUDGDV�HQ�DSR\R
GHO�5HJODPHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR�



� 1RUPHV�7qFQLTXHV�5HJODPHQWjULHV�

� ��
����� 6HQ\DOLW]DFLy

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

� ³2UGHQ�GH����GH�DJRVWR�GH������VREUH�6HxDOL]DFLyQ��EDOL]DPLHQWR��GHIHQVD��OLPSLH]D�\
WHUPLQDFLyQ� GH� REUDV� ILMDV� HQ� YtDV� IXHUD� GH� SREODGR� �%2(� GH� ��� GH� VHSWLHPEUH� GH
�����´�

� 1RUPHV�VREUH�VHQ\DOLW]DFLy�G¶REUHV�HQ�FDUUHWHUHV��³,QVWUXFFLyQ������,&�GHO�0238´�
� ��

����� 'LYHUVRV

� ³2UGHQ�GH����GH�MXQLR�GH������VREUH�&DWDORJDFLyQ�\�+RPRORJDFLyQ�GH�ORV�H[SORVLYRV�
SURGXFWRV�H[SORVLYRV�\�VXV�DFFHVRULRV��%2(�GH���GH�MXOLR�GH������´�

� ³2UGHQ�GH����GH�GLFLHPEUH�GH������SRU�OD�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�QXHYRV�PRGHORV�SDUD�OD
QRWLILFDFLyQ�GH�DFFLGHQWHV�GH�WUDEDMR�\�VH�GDQ�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�VX�FXPSOLPHQWDFLyQ�\
WUDPLWDFLyQ��%2(�GH����GH�GLFLHPEUH�GH������´��0RGLILFDGD�SHU�³2UGHQ�7$6����������
�%2(�GH����GH�QRYLHPEUH�GH������´�

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

� &RQYHQLV�FROāOHFWLXV�

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

� 

2UGHQ�7,1������������GH����GH�DEULO��VREUH�ORV�UHTXLVLWRV�\�GDWRV�TXH�GHEHQ�UHXQLU�ODV
FRPXQLFDFLRQHV� GH� DSHUWXUD� R� GH� UHDQXGDFLyQ� GH� DFWLYLGDGHV� HQ� ORV� FHQWURV� GH
7UDEDMR�



� ³'LUHFWLYD� ��������8(� GHO� 3DUODPHQWR� (XURSHR� \� GHO� &RQVHMR�� GH� ��� GH� IHEUHUR� GH
������ UHODWLYD� D� OD� DUPRQL]DFLyQ� GH� ODV� OHJLVODFLRQHV� GH� ORV� (VWDGRV� PLHPEURV� HQ
PDWHULD�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�FRQWURO�GH�H[SORVLYRV�FRQ�ILQHV�FLYLOHV��UHIXQGLFLyQ��´

� 

5HDO�'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� IHEUHUR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO�5HJODPHQWR� GH
([SORVLYRV��%2(�����GH���GH�PDU]R�GH�������



� 

5HDO� GHFUHWR� ���������� GH� �� GH� PD\R�� SRU� HO� TXH� VH� PRGLILFD� HO� 5HDO� 'HFUHWR

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

����������� GH� ��� GH� QRYLHPEUH�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� HO� FXDGUR� GH� HQIHUPHGDGHV
SURIHVLRQDOHV� HQ� HO� VLVWHPD� GH� OD� 6HJXULGDG� 6RFLDO� \� VH� HVWDEOHFHQ� FULWHULRV� SDUD� VX
QRWLILFDFLyQ�\�UHJLVWUR�



� ��
��� &21',&,216�(&21Ñ0,48(6

� ��
����� &ULWHULV�G
DSOLFDFLy

/¶�$UW�������GHO�5�'���������������GH����G¶RFWXEUH��PDQWp�SHU�DO�VHFWRU�GH�OD�FRQVWUXFFLy�� OD
QHFHVVLWDW� G¶HVWLPDU� O¶DSOLFDFLy� GH� OD� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� FRP� XQ� FRVW� � µµDIHJLW¶µ� D� O
(VWXGL� GH
6HJXUHWDW�L�6DOXW��L�SHU�FRQVHT�HQW��LQFRUSRUDW�DO�3URMHFWH�

(O�SUHVVXSRVW�SHU�D�O
DSOLFDFLy�L�H[HFXFLy�GH�O¶HVWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��KDXUj�GH�TXDQWLILFDU
HO�FRQMXQW�GH�µµGHVSHVHV¶µ�SUHYLVWHV��WDQW�SHO�TXH�HV�UHIHUHL[�D�OD�VXPD�WRWDO�FRP�D�OD�YDORUDFLy
XQLWjULD�G¶HOHPHQWV��DPE�UHIHUqQFLD�DO�TXDGUH�GH�SUHXV�VREUH�HO�TXH�HV�FDOFXOD��6ROV�SRGUDQ
ILJXUDU�SDUWLGHV�DOoDGHV�HQ�HOV�FDVRV�G¶HOHPHQWV�R�RSHUDFLRQV�GH�GLItFLO�SUHYLVLy�

(OV�DPLGDPHQWV��TXDOLWDWV� L�YDORUDFLy� UHFROOLGHV�HQ�HO�SUHVVXSRVW�GH� O¶(VWXGL� GH�6HJXUHWDW� L
6DOXW�SRGUDQ�VHU�PRGLILFDGHV�R�VXEVWLWXwGHV�SHU�DOWHUQDWLYHV�SURSRVDGHV�SHO�&RQWUDFWLVWD�HQ
HO�VHX�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��SUqYLD�MXVWLILFDFLy�WqFQLFD�GHJXGDPHQW�PRWLYDGD��VHPSUH�TXH
DL[z�QR�VXSRVL�GLVPLQXFLy�GH�O¶LPSRUW�WRWDO�QL�GHOV�QLYHOOV�GH�SURWHFFLy�FRQWLQJXWV�HQ�O¶(VWXGL
GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��$�DTXHVWV�HIHFWHV��HO�SUHVVXSRVW�GHO�(�6�6��KDXUj�G¶DQDU�LQFRUSRUDQW�DO
SUHVVXSRVW�JHQHUDO�GH�O¶REUD�FRP�XQ�FDStWRO�PpV�GHO�PDWHL[�

/D� WHQGqQFLD� D� LQWHJUDU� OD� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� �SUHVVXSRVW� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�  � ���� HV
FRQWHPSOD� HQ� HO� PDWHL[� FRV� OHJDO� TXDQ� HO� OHJLVODGRU� LQGLFD� TXH�� QR� V¶LQFORXUDQ� HQ� HO
SUHVVXSRVW� GH� O¶(VWXGL� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� HOV� FRVWRV� H[LJLWV� SHU� OD� FRUUHFWD� H[HFXFLy
SURIHVVLRQDO�GHOV�WUHEDOOV��FRQIRUPH�D�OHV�QRUPHV�UHJODPHQWjULHV�HQ�YLJRU�L�HOV�FULWHULV�WqFQLFV
JHQHUDOPHQW�DGPHVRV��HPDQDWV�GHOV�RUJDQLVPHV�HVSHFLDOLW]DWV��$TXHVW�FULWHUL�HV�O¶DSOLFDW�HQ
HO�SUHVHQW�(�6�6��HQ�O¶DSDUWDW�UHODWLX�D�0HGLV�$X[LOLDUV�G¶8WLOLWDW�3UHYHQWLYD��0$83��

� ��
����� &HUWLILFDFLy�GHO�SUHVVXSRVW�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

6L�Ep�HO�3UHVVXSRVW�GH�6HJXUHWDW��DPE�FULWHULV�GH�µµ6HJXUHWDW�,QWHJUDGD¶µ�KDXULD�G¶HVWDU�LQFOzV�HQ
OHV� SDUWLGHV� GHO� 3URMHFWH�� GH� IRUPD� QR� VHJUHJDEOH�� SHU� OHV� REUHV� GH� &RQVWUXFFLy�� HV� SUHFLVD
O
HVWDEOLPHQW�G¶XQ�FULWHUL�UHVSHFWH�D�OD�FHUWLILFDFLy�GH�OHV�SDUWLGHV�FRQWHPSODGHV�HQ�HO�SUHVVXSRVW
GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GHO�&RQWUDFWLVWD�SHU�FDGD�REUD���� ��

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

� ��
����� 5HYLVLy�GH�SUHXV�GHO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

(OV�SUHXV�DSURYDWV�SHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�FRQWLQJXWV�HQ�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW
GHO�&RQWUDFWLVWD��HV�PDQWLQGUj�GXUDQW�OD�WRWDOLWDW�GH�O¶H[HFXFLy�PDWHULDO�GH�OHV�REUHV�

([FHSFLRQDOPHQW��TXDQ�HO�FRQWUDFWH�V¶KDJL�H[HFXWDW�HQ�XQ�����L�WUDQVFRUUHJXW�FRP�D�PtQLP�XQ
DQ\� GHV� GH� OD� VHYD� DGMXGLFDFLy�� � SRGUj� FRQWHPSODU�VH� OD� SRVVLELOLWDW� GH� UHYLVLy� GH� SUHXV� GHO
SUHVVXSRVW� GH� 6HJXUHWDW�� PLWMDQoDQW� HOV� tQGH[V� R� IyUPXOHV� GH� FDUjFWHU� RILFLDO� TXH� GHWHUPLQL
O
zUJDQ�GH�FRQWUDFWDFLy��HQ�HOV�WHUPLQLV�FRQWHPSODWV�HQ�HQ�OD�/OHL���������GH���GH�QRYHPEUH��GH
&RQWUDFWHV� GH� 6HFWRU� 3~EOLF�� SHU� OD� TXDO� HV� WUDQVSRVHQ� D� O
RUGHQDPHQW� MXUtGLF� HVSDQ\RO� OHV
'LUHFWLYHV�GH�HO�3DUODPHQW�(XURSHX�L�GH�&RQVHOO�����������8(�L�����������8(��GH����GH�IHEUHU�GH
�����

� ��
����� 3HQDOLW]DFLRQV�SHU�LQFRPSOLPHQW�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW

/D�UHLWHUDFLy�G¶LQFRPSOLPHQWV�HQ�O¶DSOLFDFLy�GHOV�FRPSURPLVRV�DGTXLULWV�HQ�HO�3OD�GH�6HJXUHWDW�L
6DOXW��D�FULWHUL�SHU�XQDQLPLWDW�GHO�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�L�GHOV�UHVWDQWV�FRPSRQHQWV�GH

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



OD� 'LUHFFLy� G¶2EUD� R� 'LUHFFLy� )DFXOWDWLYD�� SHU� DFFLy� X� RPLVVLy� GHO� SHUVRQDO� SURSL� L�R
6XEFRQWUDFWLVWHV�L�7UHEDOODGRUV�$XWzQRPV�FRQWUDFWDWV�SHU�HOO��GXUDQ�DSDUHOODWV�FRQVHT�HQWPHQW
SHU�HO�&RQWUDFWLVWD��OHV�VHJ�HQWV�3HQDOLW]DFLRQV�

��� 02/7�//(8 � ����GHO�%HQHILFL�,QGXVWULDO�GH�O¶REUD�FRQWUDFWDGD
��� //(8 � ����GHO�%HQHILFL�,QGXVWULDO�GH�O¶REUD�FRQWUDFWDGD
��� *5(8 � ����GHO�%HQHILFL�,QGXVWULDO�GH�O¶REUD�FRQWUDFWDGD� ��
��� 02/7�*5(8 � ����GHO�%HQHILFL�,QGXVWULDO�GH�O¶REUD�FRQWUDFWDGD
��� *5$9Ë66,0 � 3DUDOLW]DFLy� GHOV� WUHEDOODGRUV� ������ GHO� %HQHILFL

,QGXVWULDO� GH� O¶REUD� FRQWUDFWDGD� �� 3qUGXD
G¶KRPRORJDFLy� FRP� &RQWUDFWLVWD�� SHU� OD� PDWHL[D
3URSLHWDW��GXUDQW���DQ\V�

� ��
��� &21',&,216�7Ê&1,48(6�*(1(5$/6�'(�6(*85(7$7

� ��
����� 3UHYLVLRQV�GHO�&RQWUDFWLVWD��D�O
DSOLFDFLy�GH�OHV�7qFQLTXHV�GH�6HJXUHWDW

/D� 3UHYHQFLy� GH� OD� 6LQLVWUDOLWDW� /DERUDO�� SUHWpQ� DFRQVHJXLU� XQV� REMHFWLXV� FRQFUHWV�� HQ� HO
QRVWUH�FDV��GHWHFWDU�L�FRUUHJLU�HOV�ULVFRV�G
DFFLGHQWV�ODERUDOV�

(O� &RQWUDFWLVWD� 3ULQFLSDO� KDXUj� GH� UHIOHFWLU� DO� VHX� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� � OD� PDQHUD���
FRQFUHWD�GH�GHVHQYROXSDU�OHV�7qFQLTXHV�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�L�FRP�OHV�DSOLFDUj�HQ�DTXHVWD
REUD�

7RW�VHJXLW�V¶DQRPHQHQ�D�WtWRO�RULHQWDWLX�XQD�VqULH�GH�GHVFULSFLRQV�GH�OHV�GLIHUHQWV�7qFQLTXHV
$QDOtWLTXHV�L�2SHUDWLYHV�GH�6HJXUHWDW�

x 7qFQLTXHV�DQDOtWLTXHV�GH�VHJXUHWDW

/HV�7qFQLTXHV�$QDOtWLTXHV�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�WHQHQ�FRP�D�REMHFWLX�H[FOXVLX�OD�GHWHFFLy�GH
ULVFRV�L�OD�UHFHUFD�GH�OHV�FDXVHV�

3UqYLHV�DOV�DFFLGHQWV��

�� ,QVSHFFLRQV�GH�VHJXUHWDW�
�� $QjOLVL�GH�WUHEDOO�
�� $QjOLVL�(VWDGtVWLFD�GH�OD�VLQLVWUDOLWDW�
�� $QjOLVL�GHO�HQWRUQ�GH�WUHEDOO�

3RVWHULRUV�DOV�DFFLGHQWV��

�� 1RWLILFDFLy�G
DFFLGHQWV�
�� 5HJLVWUH�G
DFFLGHQWV
� ,QYHVWLJDFLy�7qFQLFD�G
$FFLGHQWV�

x 7qFQLTXHV�RSHUDWLYHV�GH�VHJXUHWDW�

/HV� 7qFQLTXHV� 2SHUDWLYHV� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� SUHWHQHQ� HOLPLQDU� OHV� &DXVHV� L� D� WUDYpV
G
DTXHVWHV�FRUUHJLU�HO�5LVF� ��

6HJRQV�TXH�O
REMHFWLX�GH�O
DFFLy�FRUUHFWRUD�KDJL�G¶RSHUDU�VREUH�OD�FRQGXFWD�KXPDQD�R�VREUH
HOV�IDFWRUV�SHULOORVRV�PHVXUDWV��HO�&RQWUDFWLVWD�KDXUj�GH�GHPRVWUDU�DO�VHX�3OD�GH�6HJXUHWDW�L
6DOXW�L�+LJLHQH�TXH�Wp�GHVHQYROXSDW�XQ�VLVWHPD�G
DSOLFDFLy�GH�7qFQLTXHV�2SHUDWLYHV�VREUH

(O�)DFWRU�7qFQLF�

�� 6LVWHPHV�GH�6HJXUHWDW���
�� 3URWHFFLRQV�FROāOHFWLYHV�L�5HVJXDUGV

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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�� 0DQWHQLPHQW�3UHYHQWLX
�� 3URWHFFLRQV�3HUVRQDOV
�� 1RUPHV
�� 6HQ\DOLW]DFLy

(O�)DFWRU�+XPj�

�� 7HVW�GH�6HOHFFLy�SUHODERUDO�GHO�SHUVRQDO�
�� 5HFRQHL[HPHQWV�0qGLFV�SUHODERUDOV�
�� )RUPDFLy
�� $SUHQHQWDWJH
�� 3URSDJDQGD
�� $FFLy�GH�JUXS
�� 'LVFLSOLQD
�� ,QFHQWLXV

� ��
����� &RQGLFLRQV�7qFQLTXHV�GHO�&RQWURO�GH�4XDOLWDW�GH�OD�3UHYHQFLy

(O� &RQWUDFWLVWD� LQFORXUj� D� OHV� (PSUHVHV� 6XEFRQWUDFWDGHV� L� WUHEDOODGRUV� $XWzQRPV�� OOLJDWV
DPE� HOO� FRQWUDFWXDOPHQW�� HQ� HO� GHVHQYROXSDPHQW� GHO� VHX� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW�� KDXUj
G
LQFORXUH� HOV� GRFXPHQWV� WLSXV� HQ� HO� VHX� IRUPDW� UHDO�� DL[t� FRP� HOV� SURFHGLPHQWV� GH
FRPSOLPHQWDFLy�IHWV�VHUYLU�D�OD�VHYD�HVWUXFWXUD�HPSUHVDULDO��SHU�D�FRQWURODU�OD�TXDOLWDW�GH�OD
3UHYHQFLy�GH�OD�6LQLVWUDOLWDW�/DERUDO��$SRUWHP�DO�SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW��D�WtWRO�GH�JXLD�
O
HQXQFLDW�GHOV�PpV�LPSRUWDQWV�

��� 3URJUDPD� LPSODQWDW� D� O
HPSUHVD�� GH� 4XDOLWDW� 7RWDO� R� HO� UHJODPHQWDUL� 3OD� G¶$FFLy
3UHYHQWLYD�� ��

��� 3URJUDPD�%jVLF�GH�)RUPDFLy�3UHYHQWLYD�HVWDQGDUGLW]DW�SHO�&RQWUDFWLVWD�3ULQFLSDO
��� )RUPDWV� GRFXPHQWDOV� L� SURFHGLPHQWV� GH� FRPSOLPHQWDFLy�� LQWHJUDWV� D� O
HVWUXFWXUD� GH

JHVWLy�HPSUHVDULDO��UHODWLXV�DO�&RQWURO�$GPLQLVWUDWLX�GH�OD�3UHYHQFLy�
��� &RPLWq�L�R�&RPLVVLRQV�YLQFXODWV�D�OD�3UHYHQFLy
��� 'RFXPHQWV�YLQFXODQWV��DFWHV�L�R�PHPRUjQGXPV�
��� 0DQXDOV�L�R�3URFHGLPHQWV�6HJXUV�GH�7UHEDOO��G
RUGUH�LQWHUQ�G
HPSUHVD
��� &RQWURO�GH�4XDOLWDW�GH�6HJXUHWDW�GHO�3URGXFWH�

� ��
����� &RQGLFLRQV�7qFQLTXHV�GHOV�ÑUJDQV�GH�O
(PSUHVD�&RQWUDFWLVWD�FRPSHWHQWV

HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW

(O� FRPLWq� R� OHV� SHUVRQHV� HQFDUUHJDGHV� GH� OD� SURPRFLy�� FRRUGLQDFLy� L� YLJLOjQFLD� GH� OD
6HJXUHWDW� L�6DOXW�GH� O
REUD�VHUDQ�DOPHQ\V�HOV�PtQLPV�HVWDEOHUWV�SHU� OD�QRUPDWLYD�YLJHQW�SHO
FDV�FRQFUHW�GH� O
REUD�GH� UHIHUqQFLD�� DVVHQ\DODQW�VH�HVSHFtILFDPHQW�DO�3OD�GH�6HJXUHWDW�� OD
VHYD� UHODFLy�DPE� O¶RUJDQLJUDPD�JHQHUDO�GH�6HJXUHWDW� L�6DOXW�GH� O
HPSUHVD�DGMXGLFDWjULD�GH
OHV�REUHV�

(O� &RQWUDFWLVWD� DFUHGLWDUj� O
H[LVWqQFLD� G
XQ� 6HUYHL� 7qFQLF� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� �SURSL� R
FRQFHUWDW��FRP�D�GHSDUWDPHQW� VWDII� GHSHQHQW� GH� O
$OWD�'LUHFFLy�GH� O
(PSUHVD�&RQWUDFWLVWD�
GRWDW�GHOV�UHFXUVRV��PHGLV�L�TXDOLILFDFLy�QHFHVVjULD�FRQIRUPH�DO�5�'�����������µµ5HJODPHQWR
GH� ORV� 6HUYLFLRV� GH� 3UHYHQFLyQ¶µ�� (Q� WRW� FDV� HO� FRQVWUXFWRU� FRPSWDUj� DPE� O
DMXW� GHO
'HSDUWDPHQW� 7qFQLF� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� GH� OD�0~WXD� G
$FFLGHQWV� GH� 7UHEDOO� DPE� OD� TXH
WLQJXL�HVWDEOHUWD�SzOLVVD�

(O�&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�SRGUj�YHGDU�OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�DTXHVWD�REUD�GHO�'HOHJDW
6LQGLFDO� GH�3UHYHQFLy� TXH� QR� UHXQHL[L�� DO� VHX� FULWHUL�� OD� FDSDFLWDFLy� WqFQLFD� SUHYHQWLYD� SHO
FRUUHFWH�FRPSOLPHQW�GH�OD�VHYD�LPSRUWDQW�PLVVLy�

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

/
REUD� GLVSRVDUj� GH� 7qFQLF� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� �SURSL� R� FRQFHUWDW�� D� WHPSV� SDUFLDO�� TXH

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



DVVHVVRUL� DOV� UHVSRQVDEOHV� WqFQLFV� �L� FRQVHT�HQWPHQW� GH� VHJXUHWDW�� GH� O
HPSUHVD
FRQVWUXFWRUD�HQ�PDWqULD�SUHYHQWLYD��DL[t�FRP�XQD�%ULJDGD�GH�UHSRVLFLy�L�PDQWHQLPHQW�GH�OHV
SURWHFFLRQV� GH� VHJXUHWDW�� DPE� LQGLFDFLy� GH� OD� VHYD� FRPSRVLFLy� L� WHPSV� GH� GHGLFDFLy� D
DTXHVWHV�IXQFLRQV�

� ��
����� 2EOLJDFLRQV�GH�O
(PSUHVD�&RQWUDFWLVWD�FRPSHWHQW�HQ�PDWqULD�GH�0HGLFLQD

GHO�7UHEDOO

(O� 6HUYHL� GH�0HGLFLQD� GHO� 7UHEDOO� LQWHJUDW� HQ� HO� 6HUYHL� GH� 3UHYHQFLy�� R� HQ� HO� VHX� FDV�� HO
4XDGUH� )DFXOWDWLX� FRPSHWHQW�� G
DFRUG� DPE� OD� UHJODPHQWDFLy� RILFLDO�� VHUj� O
HQFDUUHJDW� GH
YHWOODU�SHU�OHV�FRQGLFLRQV�KLJLqQLTXHV�TXH�KDXUj�GH�UHXQLU�HO�FHQWUH�GH�WUHEDOO�

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

$O�3OD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�L�+LJLHQH�HO�FRQWUDFWLVWD�SULQFLSDO�GHVHQYROXSDUj�O
RUJDQLJUDPD�DL[t
FRP�OHV�IXQFLRQV�L�FRPSHWqQFLHV�GH�OD�VHYD�HVWUXFWXUD�HQ�0HGLFLQD�3UHYHQWLYD�

7RW�HO�SHUVRQDO�GH� O
REUD��3URSL��6XEFRQWUDFWDW�R�$XWzQRP���DPE� LQGHSHQGqQFLD�GHO� WHUPLQL
GH� GXUDGD� GH� OHV� FRQGLFLRQV� SDUWLFXODUV� GH� OD� VHYD� FRQWUDFWDFLy�� KDXUj� G
KDYHU� SDVVDW� XQ
UHFRQHL[HPHQW� PqGLF� G
LQJUpV� L� HVWDU� FODVVLILFDW� G
DFRUG� DPE� OHV� VHYHV� FRQGLFLRQV
SVLFRItVLTXHV�

,QGHSHQGHQWPHQW� GHO� UHFRQHL[HPHQW� G
LQJUpV�� V
KDXUj� GH� IHU� D� WRWV� HOV� WUHEDOODGRUV� GHO
&HQWUH�GH�7UHEDOO��SURSLV�L�6XEFRQWUDFWDWV���VHJRQV�YH�DVVHQ\DODW�D�OD�YLJHQW�UHJODPHQWDFLy
DO�UHVSHFWH��FRP�D�PtQLP�XQ�UHFRQHL[HPHQW�SHULzGLF�DQXDO�

3DUDOāOHODPHQW� O¶HTXLS�PqGLF�GHO�6HUYHL� GH�3UHYHQFLy�GH� O
HPSUHVD� �3URSL��0DQFRPXQDW�� R
DVVLVWLW� SHU� 0~WXD� G
$FFLGHQWV�� KDXUj� G
HVWDEOLU� DO� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� XQ� SURJUDPD
G
DFWXDFLy�FURQROzJLFD�D�OHV�PDWqULHV�GH�OD�VHYD�FRPSHWqQFLD�

�� +LJLHQH�L�3UHYHQFLy�DO�WUHEDOO�
�� 0HGLFLQD�SUHYHQWLYD�GHOV�WUHEDOODGRUV�
�� $VVLVWqQFLD�0qGLFD�
�� (GXFDFLy�VDQLWjULD�L�SUHYHQWLYD�GHOV�WUHEDOODGRUV�
�� 3DUWLFLSDFLy�HQ�FRPLWq�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�
�� 2UJDQLW]DFLy�L�SRVWD�DO�GLD�GHO�ILW[HU�L�DU[LX�GH�PHGLFLQD�G
(PSUHVD����� ��

� ��
����� &RPSHWqQFLHV�GHOV�&ROāODERUDGRUV�3UHYHQFLRQLVWHV�D�O
REUD

'
DFRUG� DPE� OHV� QHFHVVLWDWV� GH� GLVSRVDU� G¶XQ� LQWHUORFXWRU� DOWHUQDWLX� HQ� DEVqQFLD� GHO� &DS
G¶2EUD� HV� QRPHQDUj� XQ� 6XSHUYLVRU� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� �HTXLYDOHQW� D� O
DQWLF� 9LJLODQW� GH
6HJXUHWDW��� FRQVLGHUDQW�VH� HQ� SULQFLSL� O
(QFDUUHJDW�*HQHUDO� GH� O
REUD�� FRP�D� SHUVRQD�PpV
DGLHQW�SHU�D�FRPSOLU�KR��HQ�DEVqQFLD�G
XQ�DOWUH�WUHEDOODGRU�PpV�TXDOLILFDW�HQ�DTXHVWV�WUHEDOOV
D� FULWHUL� GHO� &RQWUDFWLVWD�� (O� VHX� QRPHQDPHQW� HV� IRUPDOLW]DUj� SHU� HVFULW� L� HV� QRWLILFDUj� DO
&RRUGLQDGRU�GH�6HJXUHWDW�

6¶DQRPHQDUj� XQ� 6RFRUULVWD�� SUHIHULEOHPHQW� DPE� FRQHL[HPHQWV� HQ�3ULPHUV�$X[LOLV�� DPE� OD
PLVVLy� GH� UHDOLW]DU� SHWLWHV� FXUHV� L� RUJDQLW]DU� O¶HYDFXDFLy� GHOV� DFFLGHQWDWV� DOV� FHQWUHV
DVVLVWHQFLDOV�TXH�FRUUHVSRQJXL�TXH�D�PpV�D�PpV�VHUj�O¶HQFDUUHJDW�GHO�FRQWURO�GH�OD�GRWDFLy
GH�OD�IDUPDFLROD�

$�HIHFWHV�SUjFWLFV��L�DPE�LQGHSHQGqQFLD�GHO�&RPLWq�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW��VL�OD�LPSRUWjQFLD�GH
O¶REUD�KR�DFRQVHOOD��HV�FRQVWLWXLUj�D�SHX�G
REUD�XQD� µµ&RPLVVLy�7qFQLFD�,QWHUHPSUHVDULDO�GH
5HVSRQVDEOHV�GH�6HJXUHWDW¶µ��LQWHJUDW�SHOV�Pj[LPV�5HVSRQVDEOHV�7qFQLFV�GH�OHV�(PSUHVHV
SDUWLFLSDQWV�D�FDGD�IDVH�G¶REUD��DTXHVWD�µµFRPLVVLy¶µ�HV�UHXQLUj�FRP�D�PtQLP�PHQVXDOPHQW��L
VHUj� SUHVLGLGD� SHO� &DS� G
2EUD� GHO� &RQWUDFWLVWD�� DPE� O
DVVHVVRUDPHQW� GHO� VHX� 6HUYHL� GH
3UHYHQFLy��SURSL�R�FRQFHUWDW��

� ��

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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����� &RPSHWqQFLHV�GH�)RUPDFLy�HQ�6HJXUHWDW�D�O
REUD

(O� &RQWUDFWLVWD� KDXUj� G
HVWDEOLU� DO� 3OD� GH� 6HJXUHWDW� L� 6DOXW� XQ� SURJUDPD� G
DFWXDFLy� TXH
UHIOHFWHL[L� XQ� VLVWHPD� G
HQWUHQDPHQW� LQLFLDO� EjVLF� GH� WRWV� HOV� WUHEDOODGRUV� QRXV�� (O� PDWHL[
FULWHUL�HV��VHJXLUj�VL�VyQ�WUDVOODGDWV�D�XQ�QRX��OORF�GH�WUHEDOO��R�LQJUHVVLQ�FRP�D�RSHUDGRUV�GH
PjTXLQHV��YHKLFOHV�R�DSDUHOOV�G
HOHYDFLy�

6
HIHFWXDUj�HQWUH�HO�SHUVRQDO�OD�IRUPDFLy�DGHTXDGD�SHU�DVVHJXUDU�HO�FRUUHFWH�~V�GHOV�PHGLV
SRVDWV�DO�VHX�DEDVW�SHU�PLOORUDU�HO�VHX�UHQGLPHQW��TXDOLWDW�L�VHJXUHWDW�GHO�VHX�WUHEDOO�

� ��
��� 3/(&�'(�&21',&,216�7Ê&1,48(6�(63(&Ë),48(6�'(�6(*85(7$7�'(/6

(48,36��0¬48,1(6�,�2�0¬48,1(6�)(55$0(17(6

� ��
����� 'HILQLFLy�L�FDUDFWHUtVWLTXHV�GHOV�(TXLSV��0jTXLQHV�L�R

0jTXLQHV�)HUUDPHQWHV

x 'HILQLFLy

eV�XQ�FRQMXQW�GH�SHFHV�R�zUJDQV�XQLWV�HQWUH�VL��GHOV�TXDOV�XQ�DO�PHQ\V�pV�PzELO�L��HQ�HO�VHX�FDV�
G¶zUJDQV� G¶DFFLRQDPHQW�� FLUFXLWV� GH� FRPDQGDPHQW� L� GH� SRWqQFLD�� HWF��� DVVRFLDWV� GH� IRUPD
VROLGjULD�SHU�D�XQD�DSOLFDFLy�GHWHUPLQDGD��HQ�SDUWLFXODU�GHVWLQDGD�D�OD�WUDQVIRUPDFLy��WUDFWDPHQW�
GHVSODoDPHQW�L�DFFLRQDPHQW�G¶XQ�PDWHULDO�

(O�WHUPH�HTXLS�L�R�PjTXLQD�WDPEp�FREUHL[�

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

� 8Q� PDWHL[� HTXLS� LQWHUFDQYLDEOH�� TXH� PRGLILTXL� OD� IXQFLy� G¶XQD� PjTXLQD�� TXH� HV
FRPHUFLDOLW]D� HQ� FRQGLFLRQV� TXH� SHUPHWLQ� DO� SURSL� RSHUDGRU�� DFREODU� D� XQD�PjTXLQD�� D
XQD�VqULH�G¶HOOHV�R�D�XQ�WUDFWRU��VHPSUH�TXH�DTXHVW�HTXLS�QR�VLJXL�XQD�SHoD�GH�UHFDQYL�R
XQD�IHUUDPHQWD�

4XDQ� O¶HTXLS�� PjTXLQD� L�R� PjTXLQD� IHUUDPHQWD� GLVSRVL� GH� FRPSRQHQWV� GH� VHJXUHWDW� TXH� HV
FRPHUFLDOLW]LQ�SHU�VHSDUDW�SHU�D�JDUDQWLU�XQD�IXQFLy�GH�VHJXUHWDW�HQ�HO�VHX�~V�QRUPDO��DTXHVWV
DGTXLUHL[HQ�DOV�HIHFWHV�GHO�SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�OD�FRQVLGHUDFLy�GH�0LWMj�$X[LOLDU
G¶8WLOLWDW�3UHYHQWLYD��0$83��

x &DUDFWHUtVWLTXHV

(OV�HTXLSV�GH� WUHEDOO� L�PjTXLQHV�DQLUDQ�DFRPSDQ\DWV�G¶XQHV� LQVWUXFFLRQV�G¶XWLOLW]DFLy�� HVWHVHV
SHO�IDEULFDQW�R�LPSRUWDGRU��HQ�OHV�TXDOV�ILJXUDUDQ�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�PDQXWHQFLy��LQVWDOāODFLy�L
XWLOLW]DFLy��DL[t�FRQ�OHV�QRUPHV�GH�VHJXUHWDW�L�TXDOVHYRO�DOWUD�LQVWUXFFLy�TXH�GH�IRUPD�HVSHFtILFD
VLJXLQ�H[LJLGHV�HQ�OHV�FRUUHVSRQHQWV�,QVWUXFFLRQV�7qFQLTXHV�&RPSOHPHQWjULHV��,7&���OHV�TXDOV
LQFORXUDQ� HOV� SOjQROV� L� HVTXHPHV� QHFHVVDULV� SHU� DO� PDQWHQLPHQW� L� YHULILFDFLy� WqFQLFD�� HVWDQW
DMXVWDWV� D� OHV� QRUPHV� 81(� TXH� OL� VLJXLQ� G¶DSOLFDFLy�� 3RUWDUDQ� D� PpV� D� PpV�� XQD� SODFD� GH
PDWHULDO�GXUDGRU�L�IL[DGD�DPE�VROLGHVD�HQ�OORF�EHQ�YLVLEOH��HQ�OD�TXDO�ILJXUDUDQ��FRP�D�PtQLP��OHV
VHJ�HQWV�GDGHV�

� 1RP�GHO�IDEULFDQW�
� $Q\�GH�IDEULFDFLy��LPSRUWDFLy�L�R�VXEPLQLVWUDPHQW�
� 7LSXV�L�Q~PHUR�GH�IDEULFDFLy�
� 3RWqQFLD�HQ�.Z�
� &RQWUDVHQ\D� G¶KRPRORJDFLy� &(� L� FHUWLILFDW� GH� VHJXUHWDW� G¶~V� G¶HQWLWDW� DFUHGLWDGD�� VL

SURFHGHL[�
� ��

����� &RQGLFLRQV�G
HOHFFLy��XWLOLW]DFLy��HPPDJDW]HPDWJH�L�PDQWHQLPHQW�GHOV
(TXLSV��0jTXLQHV�L�R�0jTXLQHV�)HUUDPHQWHV
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XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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x (OHFFLy�G¶XQ�(TXLS

(OV� (TXLSV�� 0jTXLQHV� L�R� 0jTXLQHV� )HUUDPHQWHV� KDXUDQ� GH� VHOHFFLRQDU�VH� HQ� EDVH� D� XQV
FULWHULV� GH� JDUDQWLHV� GH�6HJXUHWDW� SHU� DOV� VHXV�RSHUDGRUV� L� UHVSHFWH� DO� VHX�0HGL�$PELHQW� GH
7UHEDOO�

x &RQGLFLRQV�G¶XWLOLW]DFLy�GHOV�(TXLSV��0jTXLQHV�L�R�0jTXLQHV�IHUUDPHQWHV

6yQ�OHV�FRQWHPSODGHV�HQ�O¶$QQH[�,,�GHO�5�'��������GH����GH�MXOLRO�VREUH�µµ'LVSRVLFLRQV�PtQLPHV
GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�SHU�D�OD�XWLOLW]DFLy�SHOV�WUHEDOODGRUV�GHOV�(TXLSV�GH�WUHEDOO¶µ�

x (PPDJDW]HPDWJH�L�PDQWHQLPHQW

� 6H� VHJXLUDQ� HVFUXSRORVDPHQW� OHV� UHFRPDQDFLRQV�G¶HPPDJDW]HPDWJH� L� HVPHQW�� IL[DWV
SHO�IDEULFDQW�L�FRQWLQJXGHV�HQ�OD�VHYD��µµ*XLD�GH�PDQWHQLPHQW�SUHYHQWLX¶µ�

� (V� UHHPSODoDUDQ� HOV� HOHPHQWV�� HV� QHWHMDUDQ�� HQJUHL[DUDQ�� SLQWDUDQ�� DMXVWDUDQ� L� HV
FROāORFDUDQ�HQ�HO�OORF�DVVLJQDW��VHJXLQW�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO�IDEULFDQW�

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

� /¶HPPDJDW]HPDWJH�� FRQWURO� G¶HVWDW� G¶XWLOLW]DFLy� L� HOV� OOLXUDPHQWV� G¶(TXLSV� HVWDUDQ
GRFXPHQWDGHV�L�FXVWRGLDGHV��DPE�MXVWLILFDQW�GH�UHFHSFLy�GH�FRQIRUPLWDW��OOLXUDPHQW�L
UHEXW��SHU�XQ�UHVSRQVDEOH�WqFQLF��GHOHJDW�SHU�O¶XVXDUL�

� ��
����� 1RUPDWLYD�DSOLFDEOH

x 'LUHFWLYHV�FRPXQLWjULHV�UHODWLYHV�D� OD�VHJXUHWDW�GH� OHV�PjTXLQHV��WUDQVSRVLFLRQV� L�GDWHV
G¶HQWUDGD�HQ�YLJRU

6REUH�FRPHUFLDOLW]DFLy�L�R�SRVDGD�HQ�VHUYHL�HQ�OD�8QLy�(XURSHD

'LUHFWLYD�IRQDPHQWDO�

� 'LUHFWLYD���������&(�GH�3DUODPHQW�(XURSHX�L�GH�&RQVHOO��GH����GH�PDLJ�GH�������UHODWLYD
D�OHV�PjTXLQHV�L�SHU�OD�TXDO�HV�PRGLILFD�OD�'LUHFWLYD���������&(��UHIRVD���

(QWUDGD�HQ�YLJRU�GHO�³5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ
ODV�QRUPDV�SDUD�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�SXHVWD�HQ�VHUYLFLR�GH�ODV�PiTXLQDV�



([FHSFLRQV�

� &DUUHWRQV�DXWRPRWRUV�GH�PDQXWHQFLy��O¶��������DPE�SHUtRGH�WUDQVLWRUL�ILQV�O¶�������
� 0jTXLQHV�SHU�D�HOHYDFLy�R�GHVSODoDPHQW�GH�SHUVRQHV��HO���������DPE�SHUtRGH� WUDQVLWRUL

ILQV�O¶�������
� &RPSRQHQWV�GH�VHJXUHWDW� �LQFORX�5236� L�)236��YHJHX� OD�&RPXQLFDFLy�GH� OD�&RPLVVLy

���&������� �'�2�&�(�� ,63� &����� GH� ���������� HO� �������� DPE� SHUtRGH� WUDQVLWRUL� ILQV
O¶�������

� 0DUFDW��HO���������DPE�SHUtRGH�WUDQVLWRUL�ILQV�O¶�������

$OWUHV�'LUHFWLYHV�

� 'LUHFWLYD�GHO�&RQVHOO�������&((��GH���������� UHODWLYD�D� O¶DSUR[LPDFLy�GH� OHV� OHJLVODFLRQV
GHOV� (VWDWV� PHPEUHV� VREUH� HO� PDWHULDO� HOqFWULF� GHVWLQDW� D� XWLOLW]DU�VH� DPE� GHWHUPLQDWV
OtPLWV�GH�WHQVLy��'�2�&�(��1~P��/�����GH�����������PRGLILFDGD�SHU�OD�'LUHFWLYD�GHO�&RQVHOO
������&((�� ��
7UDQVSRVDGD�SHO�5HLDO�'HFUHW���������GH���GH�JHQHU� �%�2�(��GH�����������PRGLILFDW�SHO
5HLDO�'HFUHW����������GH���GH�IHEUHU��%�2�(��GH���������
(QWUDGD�HQ�YLJRU�GHO�5�'����������O¶��������

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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(QWUDGD�HQ�YLJRU�GHO�5�'������������HO���������DPE�SHUtRGH�WUDQVLWRUL�ILQV�O¶�������
$� DTXHVW� UHVSHFWH� YHXUH� WDPEp� OD� 5HVROXFLy� G¶�������� GH� OD� 'LUHFFLy� *HQHUDO� GH
7HFQRORJLD�L�6HJXUHWDW�,QGXVWULDO��%�2�(��GH����������

� 'LUHFWLYD���������8(�G
3DUODPHQW�(XURSHX�L�GH�&RQVHOO��GH����GH�IHEUHU�GH�������VREUH
O
KDUPRQLW]DFLy� GH� OHV� OHJLVODFLRQV� GHOV�(VWDWV�PHPEUHV�HQ�PDWqULD� GH� FRPHUFLDOLW]DFLy
GHOV�UHFLSLHQWV�D�SUHVVLy�VLPSOHV�

� 'LUHFWLYD���������8(�G
3DUODPHQW�(XURSHX�L�GH�&RQVHOO��GH����GH�IHEUHU�GH�������VREUH
O
KDUPRQLW]DFLy� GH� OHV� OHJLVODFLRQV� GHOV� (VWDWV� PHPEUHV� HQ� PDWqULD� GH� FRPSDWLELOLWDW
HOHFWURPDJQqWLFD��UHIRVD��

� 'LUHFWLYD���������8(�G
3DUODPHQW�(XURSHX�L�GH�&RQVHOO��GH����GH�IHEUHU�GH�������VREUH
O
KDUPRQLW]DFLy�GH�OHV�OHJLVODFLRQV�GHOV�(VWDWV�PHPEUHV�HQ�PDWqULD�G
DSDUHOOV�L�VLVWHPHV
GH�SURWHFFLy�SHU�D�~V�HQ�DWPRVIHUHV�SRWHQFLDOPHQW�H[SORVLYHV��UHIRVD��

� 'LUHFWLYD���������8(�G
3DUODPHQW�(XURSHX�L�GH�&RQVHOO��GH����GH�PDLJ�GH�������UHODWLYD
D� O
KDUPRQLW]DFLy� GH� OHV� OHJLVODFLRQV� GHOV� (VWDWV� PHPEUHV� VREUH� OD� FRPHUFLDOLW]DFLy
G
HTXLSV�D�SUHVVLy�

� 5HJODPHQW��8(�����������GH�HO�3DUODPHQW�(XURSHX�L�GH�&RQVHOO��GH���GH�PDUo�GH������
VREUH� HOV� DSDUHOOV� TXH� FUHPHQ� FRPEXVWLEOHV� JDVRVRV� L� SHO� TXDO� HV� GHURJD� OD� 'LUHFWLYD
�����������&(�

� 2Q]H� 'LUHFWLYHV�� DPE� OHV� VHYHV� FRUUHVSRQHQWV� PRGLILFDFLRQV� L� DGDSWDFLRQV� DO� SURJUpV
WqFQLF�� UHODWLYHV� D� O¶DSUR[LPDFLy� GH� OHV� OHJLVODFLRQV� GHOV� (VWDWV� PHPEUHV� VREUH
GHWHUPLQDFLy� GH� O¶HPLVVLy� VRQRUD� GH� PjTXLQHV� L� PDWHULDOV� XWLOLW]DWV� HQ� OHV� REUHV� GH
FRQVWUXFFLy�
7UDQVSRVDGHV� SHO� 5HLDO� 'HFUHW� ���������� GH� ��� GH� IHEUHU� �%�2�(�� G¶��������� 2UGUH
0LQLVWHULDO� GH� ���������� �%�2�(�� GH� ���������� 5HLDO� 'HFUHW� ��������� GH� ��� GH� JHQHU
�%�2�(��GH���������L�2UGUH�0LQLVWHULDO�GH������������%�2�(��GH����������
(QWUDGD�HQ�YLJRU��(Q�IXQFLy�GH�FDGD�GLUHFWLYD�

6REUH�XWLOLW]DFLy�GH�PjTXLQHV�L�HTXLSV�SHU�DO�WUHEDOO�

� 'LUHFWLYD����������&(�GH�3DUODPHQW�(XURSHX�L�GH�&RQVHOO��GH����GH�VHWHPEUH�GH������
UHODWLYD� D� OHV� GLVSRVLFLRQV� PtQLPHV� GH� VHJXUHWDW� L� GH� VDOXW� SHU� D� OD� XWLOLW]DFLy� SHOV
WUHEDOODGRUV�HQ�HO�WUHEDOO�GHOV�HTXLSV�GH�WUHEDOO��VHJRQD�'LUHFWLYD�HVSHFtILFD�FRQIRUPHPHQW
D�O
DUWLFOH�����DSDUWDW����GH�OD�'LUHFWLYD���������&((��

x 1RUPDWLYD�G¶DSOLFDFLy�UHVWULQJLGD

� 5HLDO�'HFUHW������������GH����GH�1RYHPEUH��SHO�TXDO�HV�GHURJXHQ�GLIHUHQWV�GLVSRVLFLRQV
HQ�PDWqULD�GH�QRUPDOLW]DFLy�L�KRPRORJDFLy�GH�SURGXFWHV�LQGXVWULDOV��%�2�(��GH������������
L�2UGUH�0LQLVWHULDO�GH�����������SHU�OD�TXDO�V¶DSURYD�OD�,QVWUXFFLy�7qFQLFD�&RPSOHPHQWjULD
06*�60���GHO�5HJODPHQW�GH�6HJXUHWDW�GH�OHV�0jTXLQHV��UHIHUHQW�D�PjTXLQHV��HOHPHQWV
GH�PjTXLQHV�R�VLVWHPHV�GH�SURWHFFLy��XVDWV��%�2�(��G¶���������

� 2UGUH� 0LQLVWHULDO�� GH� ����������� SHU� OD� TXDO� V¶DSURYD� OD� ,QVWUXFFLy� 7qFQLFD
&RPSOHPHQWjULD�0,(�$(0���GHO�5HJODPHQW�G¶$SDUHOOV�G¶(OHYDFLy�L�0DQXWHQFLy�UHIHUHQW�D
&DUUHWRQV�DXWRPRWRUV�GH�PDQXWHQFLy��%�2�(��GH���������

� 5HLDO� 'HFUHW� ���������� GH� ��� GH� MXQ\�� SHU� OD� TXDO� V¶DSURYD� OD� QRYD� ,QVWUXFFLy� 7qFQLFD
&RPSOHPHQWjULD�0,(�$(0���GHO�5HJODPHQW�G¶$SDUHOOV�G¶HOHYDFLy�L�0DQXWHQFLy��UHIHUHQW�D
*UXHV�7RUUH�GHVPXQWDEOHV�SHU�D�REUHV��%�2�(��GH����������

� 5HLDO�'HFUHW�����������GH����GH�MXQ\��SHO�TXDO�V¶DSURYD�HO�QRX�WH[W�PRGLILFDW�L�UHIyV�GH�OD
,QVWUXFFLy� 7qFQLFD� &RPSOHPHQWjULD� 0,(�$(0��� GHO� 5HJODPHQW� G¶$SDUHOOV� G¶HOHYDFLy� L
0DQXWHQFLy��UHIHUHQW�D�*UXHV�PzELOV�DXWRSURSXOVDGHV�XVDGHV��%�2�(��GH����������

� 5HLDO�'HFUHW������������GH����GH�QRYHPEUH��SHO�TXDO�HV�GHURJXHQ�GLIHUHQWV�GLVSRVLFLRQV
HQ�PDWqULD�GH�QRUPDOLW]DFLy�L�KRPRORJDFLy�GH�SURGXFWHV�LQGXVWULDOV��%�2�(��GH����������

� 2UGUH�0LQLVWHULDO��GH�����������SHU� OD�TXDO�V¶DSURYD� O¶2UGHQDQoD�*HQHUDO�GH�6HJXUHWDW� L
+LJLHQH�HQ�HO�7UHEDOO��%�2�(��GH����������%�2�(��GH���������L�%�2�(��GH����������$QXOāODGD
SDUFLDOPHQW�SHU�5�'����������GH���GH�MXQ\��%2(�GH����GH�MXQ\�GH������

� ��
��� 6LJQDWXUHV

�����(66���3URMHFWH�G
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3LQWDW�VREUH�SDYLPHQW�GH�PDUTXHV�YLDOV��IRUPDQW�OtQLHV�R�VLJQHV��DPE�ILQDOLWDWV�LQIRUPDWLYHV�L
UHJXODGRUHV�GHO�WUjQVLW����
6
KDQ�FRQVLGHUDW�OHV�PDUTXHV�VHJ�HQWV����
�� 0DUTXHV�ORQJLWXGLQDOV���
�� 0DUTXHV�WUDQVYHUVDOV���
�� 0DUTXHV�VXSHUILFLDOV���
6
KDQ�FRQVLGHUDW�HOV�OORFV�G
DSOLFDFLy�VHJ�HQWV����
�� 9LDOV�S~EOLFV���
�� 9LDOV�SULYDWV���
/
H[HFXFLy�GH�OD�XQLWDW�G
REUD�LQFORX�OHV�RSHUDFLRQV�VHJ�HQWV����
�� 3UHSDUDFLy�GH�OD�VXSHUItFLH�H[LVWHQW
�� 5HSODQWHLJ�L�SUHPDUFDW
�� $SOLFDFLy�GH�OD�PDUFD�YLDO
�� 3URWHFFLRQV�SURYLVLRQDOV�GXUDQW�O
DSOLFDFLy�L�HO�WHPSV�G
DVVHFDW���
&21',&,216�*(1(5$/6����
/HV�PDUTXHV�YLDOV�XWLOLW]DGHV�VHUDQ��G
DFRUG�DPE�OD�QRUPD�81(�(1�������GHOV�VHJ�HQWV�WLSXV����
�� (Q�IXQFLy�GH�OD�VHYD�YLGD�~WLO����
�� 3HUPDQHQWV��3�
�� 7HPSRUDOV��7����
�� (Q�IXQFLy�GH�OD�YLVLELOLWDW�QRFWXUQD�R�SURSLHWDWV�GH�UHWURUUHIOH[Ly����
�� 7LSXV����15���QR�UHWURUUHIOHFWDQWV
�� 7LSXV�,��5���UHWURUUHIOHFWDQWV�HQ�VHF
�� 7LSXV�,,��5:���UHWURUUHIOHFWDQWV�HQ�VHF�L�DPE�KXPLWDW
�� 7LSXV�,,��55���UHWURUUHIOHFWDQWV�HQ�VHF��DPE�KXPLWDW�L�DPE�SOXMD���
�� (Q�IXQFLy�GH�OHV�VHYHV�SURSLHWDWV�GH�UHVLVWqQFLD�DO�OOLVFDPHQW����
�� (VWUXFWXUDGHV��(�
�� 1R�HVWUXFWXUDGHV��1(����
�� (Q�IXQFLy�G
DOWUHV�XVRV�HVSHFLDOV����
�� 6RQRUHV��6�
�� )jFLOV�G
HOLPLQDU��)�
�� 'H�HPPDUFDU��%�
�� (PPDVFDUDGRUD��0�
�� (Q�IRUPD�GH�WDXOHU�G
HVFDFV��'����
�� (Q�IXQFLy�GH�OD�IRUPD�G
DSOLFDFLy����
�� 0DUTXHV�YLDOV��LQ�VLWX�
�� 0DUTXHV�YLDOV�SUHIDEULFDGHV���
/D�PDUFD�YLDO�R�VLVWHPD�GH�VHQ\DOLW]DFLy�KRULW]RQWDO�HVWDUj�IRUPDGD�SHU�XQ�PDWHULDO�EDVH�L�HQ
HO�VHX�FDV��XQHV�DGGLFLRQV�GH�PDWHULDOV�GH�SUH�EDUUHMDW�L�R�GH�SRVW�EDUUHMDW�HQ�OHV
SURSRUFLRQV�LQGLFDGHV�D�OHV�LQVWUXFFLRQV�G
DSOLFDFLy�GHO�VLVWHPD����
(O�PDWHULDO�EDVH�HVWDUj�FRQVWLWXwW�SHU�SLQWXUHV��SOjVWLFV�HQ�IUHG�R�SHU�WHUPRSOjVWLFV����
(OV�UHTXLVLWV�HVVHQFLDOV�GH�OHV�PDUTXHV�YLDOV��YLVLELOLWDW�QRFWXUQD��YLVLELOLWDW�GL�UQD�
UHVLVWqQFLD�DO�OOLVFDPHQW�L�FRORU��KDQ�GH�FRPSOLU�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�81(�(1������L�HV
GHWHUPLQDUDQ�DPE�HOV�PqWRGHV�HVWDEOHUWV�HQ�DTXHVWD�QRUPD����
/HV�PDUTXHV�WLQGUDQ�HO�FRORU��IRUPD��GLPHQVLRQV�L�XELFDFLy�LQGLFDGHV�D�OD�'7����
+DQ�GH�WHQLU�OHV�YRUHV�QHWHV�L�EHQ�SHUILODGHV����
/D�FDSD�GH�SLQWXUD�KD�GH�VHU�FODUD��XQLIRUPH�L�GXUDGHUD����
'RVLILFDFLy�HVWjQGDUG�GHO�PDWHULDO�EDVH�SHU�D�PDUTXHV�YLDOV�SHUPDQHQWV����
�� 3LQWXUHV������J�P�
�� 7HUPRSOjVWLFV�HQ�FDSD�ILQD�������J�P�
�� 7HUPRSOjVWLFV�HQ�FDSD�JUXL[XGD�������J�P�
�� 3OjVWLFV�HQ�IUHG�HQ�GRV�FRPSRQHQWV�HQ�FDSD�ILQD�������J�P�
�� 3OjVWLFV�HQ�IUHG�HQ�GRV�FRPSRQHQWV�HQ�FDSD�JUXL[XGD�������J�P����
7ROHUjQFLHV�G
H[HFXFLy����
�� 5HSODQWHLJ��������FP���
�� 'RVLILFDFLy�GH�SLQWXUD�L�PLFURHVIHUHV����������������
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XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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0$548(6�9,$/6�5(75255()/(&7$176����
(O�PDWHULDO�EDVH�GH�OD�PDUFD�YLDO�SRUWDUj�LQFRUSRUDGHV��SHU�SUH�EDUUHMDW�L�R�SRVW�EDUUHMDW�
PLFURHVIHUHV�GH�YLGUH�TXH�OL�FRQIHULUDQ�HO�FDUjFWHU�UHWURUUHIOHFWDQW����
/D�UHWURUUHIOH[Ly�GH�OD�PDUFD�YLDO�HQ�FRQGLFLRQV�G
KXPLWDW�R�GH�SOXMD�HV�SRGUj�UHIRUoDU
PLWMDQoDQW�SURSLHWDWV�HVSHFLDOV�HQ�OD�VHYD�WH[WXUD�VXSHUILFLDO��PLFURHVIHUHV�GH�YLGUH
JUXL[XGHV��R�DOWUHV�PLWMDQV����
'RVLILFDFLy�HVWjQGDUG�GH�PLFURHVIHUHV�GH�YLGUH�L�FjUUHJXHV�DQWLOOLVFDQWV�GH�SRVW�EDUUHMDW
DIHJLGHV�DO�PDWHULDO�EDVH����
�� 3LQWXUHV������J�P�
�� 7HUPRSOjVWLFV�HQ�FDSD�ILQD������J�P�
�� 7HUPRSOjVWLFV�HQ�FDSD�JUXL[XGD������J�P�
�� 3OjVWLFV�HQ�IUHG�HQ�GRV�FRPSRQHQWV�HQ�FDSD�ILQD������J�P�
�� 3OjVWLFV�HQ�IUHG�HQ�GRV�FRPSRQHQWV�HQ�FDSD�JUXL[XGD������J�P����
0$548(6�9,$/6�(1�&$55(7(5(6����
/HV�PDUTXHV�YLDOV�XWLOLW]DGHV�D�OD�[DU[D�GH�FDUUHWHUHV�GH�O
(VWDW�VHUDQ��G
DFRUG�DPE�OD�QRUPD
81(�(1�������GHOV�VHJ�HQWV�WLSXV����
�� (Q�IXQFLy�GH�OD�VHYD�YLGD�~WLO����
�� 3HUPDQHQWV��3���GH�FRORU�EODQF��XWLOLW]DGHV�HQ�OD�VHQ\DOLW]DFLy�KRULW]RQWDO�GH
FDUUHWHUHV�DPE�WUjQVLW�FRQYHQFLRQDO����
�� (Q�IXQFLy�GH�OD�YLVLELOLWDW�QRFWXUQD�R�SURSLHWDWV�GH�UHWURUUHIOH[Ly����
�� 7LSXV�,,��5:���PDUFD�YLDO�HVWUXFWXUDGD�R�QR��GLVVHQ\DGD�SHU�D�PDQWHQLU�OD
UHWURUUHIOH[Ly�HQ�VHF�L�DPE�KXPLWDW�
�� 7LSXV�,,��55���PDUFD�YLDO�HVWUXFWXUDGD�GLVVHQ\DGD�SHU�D�PDQWHQLU�OD�UHWURUUHIOH[Ly
HQ�VHF��DPE�KXPLWDW�L�SOXMD����
�� (Q�IXQFLy�G
DOWUHV�XVRV�HVSHFLDOV����
�� 6RQRUHV��6���PDUFD�YLDO�DPE�UHVVDOWV�TXH�SURGXHL[�HIHFWHV�VRQRUV�L�PHFjQLFV
�YLEUDFLRQV���6HUDQ�SHUPDQHQWV�L�GH�WLSXV�,,��55��
�� 'H�HPPDUFDU��%���PDUFD�YLDO�SHUPDQHQW�GH�FRORU�QHJUH��XWLOLW]DGD�D�O
HPPDUFDW�GH
PDUTXHV�YLDOV�SHU�D�PLOORUDU�HO�VHX�FRQWUDVW�
�� (Q�IRUPD�GH�WDXOHOO�G
HVFDFV��'���PDUFD�YLDO�SHUPDQHQW�GH�FRORU�YHUPHOO��XWLOLW]DGD
SHU�D�VHQ\DOLW]DFLy�G
DFFpV�D�XQ�OOLW�GH�IUHQDGD����
(OV�UHTXLVLWV�GH�FRPSRUWDPHQW�GH�OHV�PDUTXHV�YLDOV�FRPSOLUDQ�DPE�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV
HVSHFLILFDGHV�D�OD�WDXOD������D�GHO�3*���YLJHQW��SHU�D�OHV�GH�FRORU�EODQF�L�D�OHV�WDXOHV
������E�L�������F�SHU�D�OHV�GH�FRORU�QHJUH�L�YHUPHOO�UHVSHFWLYDPHQW����
/D�PDUFD�YLDO�WLQGUj�OD�FODVVH�GH�GXUDELOLWDW�DGHTXDGD�D�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�OD�FDUUHWHUD
D�OD�TXH�V
KD�G
DSOLFDU��(Q�IXQFLy�GHO�IDFWRU�GH�GHVJDVW��FDOFXODW�VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV
GH�O
DUWLFOH�����������GHO�3*���YLJHQW��OD�GXUDELOLWDW�GHOV�UHTXLVLWV��DVVDMDGD�G
DFRUG�DPE�OD
QRUPD�81(�(1��������FRPSOLUj����
�� 0DUTXHV�YLDOV�GH�FRORUV�EODQF�L�QHJUH��FODVVHV�3���3��R�3�
�� 0DUTXHV�YLDOV�GH�FRORU�YHUPHOO��! �FODVVH�3����
(O�PDWHULDO�EDVH�GH�OD�PDUFD�YLDO�L�OD�VHYD�IRUPD�G
DSOLFDFLy�VHUDQ�FRPSDWLEOHV�DPE�HO�VXSRUW
VREUH�HO�TXH�V
KD�G
DSOLFDU����
�� (Q�DFWXDFLRQV�GH�UHSLQWDW��FRPSOLUj�HOV�FULWHULV�GH�FRPSDWLELOLWDW�DPE�OD�PDUFD�YLDO
H[LVWHQW��G
DFRUG�DPE�OD�WDXOD�������GHO�3*���YLJHQW�
�� (Q�DSOLFDFLRQV�VREUH�SDYLPHQW�QRX��VHUj�FRQIRUPH�DPE�HOV�FULWHULV�HVWDEOHUWV�D�OD
WDXOD��������GHO�3*���YLJHQW����
(OV�UHTXLVLWV�GH�FRPSRUWDPHQW�GH�OHV�PDUTXHV�YLDOV��GXUDQW�HO�SHUtRGH�GH�JDUDQWLD��KDQ�GH
FRPSOLU�DPE�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�HVSHFLILFDGHV�D�OD�WDXOD��������GHO�3*���YLJHQW��SHU�D�OHV�GH
FRORU�EODQF�L�D�OHV�WDXOHV�������E�L�������F�SHU�D�OHV�GH�FRORU�QHJUH�L�YHUPHOO
UHVSHFWLYDPHQW����

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

&21',&,216�*(1(5$/6����
6
KD�GH�WUHEDOODU�D�XQD�WHPSHUDWXUD�HQWUH����L����&�L�DPE�YHQWV�LQIHULRUV�D����NP�K����
1R�SRGUj�DSOLFDU�VH�OD�PDUFD�YLDO����
�� 4XDQ�OD�WHPSHUDWXUD�GHO�VXEVWUDW�QR�VXSHUL�DOPHQ\V�HQ���&�DO�SXQW�GH�URVDGD�
�� 4XDQ�HO�SDYLPHQW�HVWLJXL�KXPLW����
$EDQV�GH�FRPHQoDU�OHV�IHLQHV��OD�')�KD�G
DSURYDU�O
HTXLS��OHV�PHVXUHV�GH�SURWHFFLy�GHO�WUjQVLW
L�OHV�VHQ\DOLW]DFLRQV�DX[LOLDUV����
1R�V
LQLFLDUDQ�REUHV�TXH�DIHFWLQ�D�OD�OOLXUH�FLUFXODFLy�VHQVH�KDYHU�FROāORFDW�OD�FRUUHVSRQHQW
VHQ\DOLW]DFLy��DEDOLVDPHQW�L��HQ�HO�VHX�FDV��GHIHQVHV��/D�VHYD�IRUPD��VXSRUW��FRORUV�
SLFWRJUDPHV�L�GLPHQVLRQV�HV�FRUUHVSRQGUDQ�DPE�O
HVWDEOHUW�D�OD�1RUPD�GH�&DUUHWHUHV�������,&�L
FDWjOHJ�G
(OHPHQWV�GH�6HQ\DOLW]DFLy��$EDOLVDPHQW�L�'HIHQVD�SHU�D�FLUFXODFLy�YLDO����
/
DSOLFDFLy�GH�OD�PDUFD�YLDO�HV�UHDOLW]DUj�G
DFRUG�DPE�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO�VLVWHPD�GH
VHQ\DOLW]DFLy�YLDO�KRULW]RQWDO��VXEPLQLVWUDW�SHO�IDEULFDQW��TXH�LQFORXUDQ�FRP�D�PtQLP����
�� ,GHQWLILFDFLy�GHO�IDEULFDQW
�� 'RVLILFDFLRQV
�� 7LSXV�L�SURSRUFLRQV�GH�PDWHULDOV�GH�SRVW�EDUUHMDW��HQ�HO�VHX�FDV
�� 1HFHVVLWDW�R�QR�GH�PLFURHVIHUHV�GH�YLGUH�GH�SUH�EDUUHMDW���
/D�PDTXLQjULD�L�HTXLSV�GH�SRVDGD�HQ�REUD�GH�PDUTXHV�YLDOV�FRPSOLUDQ�HOV�UHTXLVLWV�TXH
HVWDEOHL[�O
DUWLFOH�������GHO�3*���YLJHQW�L�HV�FODVVLILFDUDQ�L�FDUDFWHULW]DUDQ�VHJRQV�HO�TXH
HVSHFLILFD�OD�QRUPD�81(�������������

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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(O�FRPSOLPHQW�G
DTXHVWV�UHTXLVLWV�V
KDXUj�G
DFUHGLWDU�PLWMDQoDQW�OD�SUHVHQWDFLy�GH�OD
GHFODUDFLy�GHO�FRQWUDFWLVWD��TXH�SHU�D�FDGD�PjTXLQD�D�XWLOLW]DU�KD�G
LQFORXUH�OD�VHJ�HQW
LQIRUPDFLy��G
DFRUG�DPE�OD�QRUPD�81(�������������
�� )LW[D�WqFQLFD�GH�FDGD�PjTXLQD
�� 5HTXLVLWV�DVVRFLDWV�D�FDGD�FODVVH�GH�PjTXLQD
�� ,GHQWLILFDFLy�GHOV�HOHPHQWV�GH�OD�PjTXLQD���
$EDQV�GHO�FRPHQoDPHQW�GH�FDGD�XQLWDW�G
REUD��LQFORVRV�DPSOHV�GLIHUHQWV�GH�OtQLHV�L�SHU�D�FDGD
HTXLS��V
KD�GH�SURFHGLU��VRWD�OD�VXSHUYLVLy�GH�OD�')��D�O
DMXVW�GH�OD�PDTXLQjULD�SHU�D
GHWHUPLQDU�HOV�SDUjPHWUHV�G
DSOLFDFLy�G
DFRUG�DPE�HO�TXH�HVSHFLILFD�OD�QRUPD�81(�����������L
V
HOHYDUj�DFWD�GH�FDGD�XQ�GHOV�DMXVWRV�UHDOLW]DWV����
6
KDQ�GH�SUHYHXUH�VLVWHPHV�GH�GUHQDWJH�SHU�D�HYLWDU�TXH�OHV�PDUTXHV�YLDOV�DSOLFDGHV�VLJXLQ�OD
FDXVD�GH�OD�IRUPDFLy�G
XQD�SHOāOtFXOD�G
DLJXD�VREUH�HO�SDYLPHQW����
/D�VXSHUItFLH�RQ�V
KD�G
DSOLFDU�OD�SLQWXUD�KD�G
HVWDU�QHWD��VHQVH�PDWHULDOV�QR�DGKHULWV�L
FRPSOHWDPHQW�VHFD����
4XDQ�HO�VLVWHPD�GH�VHQ\DOLW]DFLy�YLDO�KRULW]RQWDO�QR�VLJXL�FRPSDWLEOH�DPE�HO�VXEVWUDW
�SDYLPHQW�R�PDUFD�YLDO�DQWLJD���HV�SURFHGLUj�D�O
HVERUUDW�GH�OD�PDUFD�YLDO�H[LVWHQW��R�D
O
DSOLFDFLy�G
XQD�LPSULPDFLy�R�G
XQ�WUDFWDPHQW�VXSHUILFLDO�DGHTXDW��VHJRQV�HO�SDUHU�GH�OD�')�
SHU�D�JDUDQWLU�DTXHVWD�FRPSDWLELOLWDW����
(Q�HO�FDV�GH�VXSHUItFLHV�GH�IRUPLJy��QR�KDQ�GH�TXHGDU�UHVWHV�GH�SURGXFWHV�R�PDWHULDOV
XWLOLW]DWV�SHU�DO�FXUDW�GHO�IRUPLJy����
4XDQ�HO�IDFWRU�GH�OXPLQjQFLD�GHO�SDYLPHQW�VLJXL�!�������VHJRQV�81(�(1�������V
HPPDUFDUj�OD
PDUFD�YLDO�DPE�XQD�PDUFD�G
HPPDUFDU�SLQWDGD�D�EDQGD�L�EDQGD�DPE�XQ�DPSOH�LJXDO�D�OD�PHLWDW�GHO
FRUUHVSRQHQW�D�OD�PDUFD�YLDO�H[LVWHQW����
6L�OD�VXSHUItFLH�D�SLQWDU�pV�XQ�PRUWHU�R�IRUPLJy��QR�SUHVHQWDUj�HIORUHVFqQFLHV��QL�UHDFFLRQV
DOFDOLQHV����
6L�OD�VXSHUItFLH�RQ�V
DSOLFD�OD�SLQWXUD�pV�OOLVD�L�QR�Wp�SURX�DGKHUqQFLD�DPE�OD�SLQWXUD��V
KD
GH�IHU�XQ�WUDFWDPHQW�SHU�D�GRQDU�OL�XQ�JUDX�G
DGKHUqQFLD�VXILFLHQW����
6L�OD�VXSHUItFLH�SUHVHQWD�GHIHFWHV�R�IRUDWV��V
KDQ�GH�FRUUHJLU�DEDQV�G
DSOLFDU�OD�SLQWXUD�
XWLOLW]DQW�PDWHULDO�GHO�PDWHL[�WLSXV�TXH�HO�SDYLPHQW�H[LVWHQW����
$EDQV�G
DSOLFDU�OD�SLQWXUD�V
KD�GH�IHU�XQ�UHSODQWHLJ�WRSRJUjILF��TXH�VHUj�DSURYDW�SHU�OD�')����
6
KDQ�GH�SURWHJLU�OHV�PDUTXHV�GHO�WUjQVLW�GXUDQW�HO�SURFpV�LQLFLDO�G
DVVHFDW����

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

0$548(6�/21*,78',1$/6�2�0$548(6�75$169(56$/6����
P�GH�OODUJjULD�SLQWDGD��G
DFRUG�DPE�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�L�PHVXUDW�HQ�O
HL[�GH�OD
PDUFD�VREUH�HO�SDYLPHQW����
$TXHVWD�SDUWLGD�LQFORX�OHV�RSHUDFLRQV�DX[LOLDUV�GH�QHWHMD�L�DFRQGLFLRQDPHQW�GHO�SDYLPHQW�D
SLQWDU����
0$548(6�683(5),&,$/6����
P��GH�VXSHUItFLH�SLQWDGD��VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7��PHVXUDQW�OD�VXSHUItFLH�UHDOPHQW
H[HFXWDGD�VREUH�HO�SDYLPHQW����
$TXHVWD�SDUWLGD�LQFORX�OHV�RSHUDFLRQV�DX[LOLDUV�GH�QHWHMD�L�DFRQGLFLRQDPHQW�GHO�SDYLPHQW�D
SLQWDU����

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

9,$/6�3Ò%/,&6����
2UGHQ�GH����GH�MXOLR�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�OD�1RUPD�����,&�0DUFDV�9LDOHV��GH�OD
,QVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV����
�2UGHQ�GH���GH�IHEUHUR�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�HO�3OLHJR�GH�3UHVFULSFLRQHV�7pFQLFDV
*HQHUDOHV�SDUD�2EUDV�GH�&DUUHWHUDV�\�3XHQWHV��3*�������
�2UGHQ�)20������������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�DFWXDOL]DQ�GHWHUPLQDGRV�DUWtFXORV�GHO
3OLHJR�GH�3UHVFULSFLRQHV�7pFQLFDV�*HQHUDOHV�SDUD�2EUDV�GH�&DUUHWHUDV�\�3XHQWHV��UHODWLYRV�D
PDWHULDOHV�EiVLFRV��D�ILUPHV�\�SDYLPHQWRV��\�D�VHxDOL]DFLyQ��EDOL]DPLHQWR�\�VLVWHPDV�GH
FRQWHQFLyQ�GH�YHKtFXORV��3*�������
�2UGHQ�)20�����������GH���GH�PD\R��SRU�OD�TXH�VH�PRGLILFD�OD�2UGHQ�)20������������GH����GH
GLFLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�DFWXDOL]DQ�GHWHUPLQDGRV�DUWtFXORV�GHO�3OLHJR�GH�3UHVFULSFLRQHV
7pFQLFDV�*HQHUDOHV�SDUD�2EUDV�GH�&DUUHWHUDV�\�3XHQWHV��UHODWLYRV�D�PDWHULDOHV�EiVLFRV��D
ILUPHV�\�SDYLPHQWRV��\�D�VHxDOL]DFLyQ��EDOL]DPLHQWR�\�VLVWHPDV�GH�FRQWHQFLyQ�GH�YHKtFXORV
�3*�������
�*XtD�SDUD�HO�SUR\HFWR�\�HMHFXFLyQ�GH�REUDV�GH�VHxDOL]DFLyQ�KRUL]RQWDO���
�81(�(1�����������$�������0DWHULDOHV�SDUD�VHxDOL]DFLyQ�YLDO�KRUL]RQWDO��&RPSRUWDPLHQWR�GH�ODV
PDUFDV�YLDOHV�DSOLFDGDV�VREUH�OD�FDO]DGD����
9,$/6�35,9$76����
1R�KL�KD�QRUPDWLYD�GH�FRPSOLPHQW�REOLJDWRUL����

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

&21752/�'
(;(&8&,Ï��23(5$&,216�'(�&21752/����
(OV�SXQWV�GH�FRQWURO�PpV�GHVWDFDEOHV�VyQ�HOV�VHJ�HQWV����
�� 5HYLVLy�GH�OHV�FRQGLFLRQV�G
HPPDJDW]HPDWJH�L�FRQVHUYDFLy�GHOV�PDWHULDOV����
�� 5HYLVLy�GH�OD�GDWD�GH�IDEULFDFLy�GHOV�PDWHULDOV����

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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�� 5HYLVLy�GHO�SDUW�GLDUL�OOLXUDW�SHO�FRQWUDFWLVWD��TXH�LQFORX��FRP�D�PtQLP�OD�VHJ�HQW
LQIRUPDFLy����
�� 5HIHUqQFLD�GHOV�ORWV�L�GRVLILFDFLRQV�GHOV�PDWHULDOV�FRQVXPLWV�
�� &RQGLFLRQV��WHPSHUDWXUD��SUHVVLy��HWF�����XWLOLW]DGHV�HQ�HOV�HTXLSV�G
DSOLFDFLy�
�� 7LSXV�L�GLPHQVLRQV�GH�OD�PDUFD�YLDO�
�� /RFDOLW]DFLy�L�UHIHUqQFLD�VREUH�HO�SDYLPHQW�GH�OHV�PDUTXHV�YLDOV�
�� 'DWD�GH�SRVDGD�HQ�REUD�
�� 7HPSHUDWXUD�L�KXPLWDW�UHODWLYD�DO�FRPHQoDPHQW�L�D�PHLWDW�GH�OD�MRUQDGD�GH�WUHEDOO�
�� 2EVHUYDFLRQV�L�LQFLGqQFLHV�TXH�SXJXLQ�LQIOXLU�HQ�OD�YLGD�~WLO�R�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH
OD�PDUFD�YLDO�DSOLFDGD����
�� &RPSURYDFLy�GHO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�GRVLILFDFLRQV�HVSHFLILFDGHV����
�� ,QVSHFFLRQV�SHU�D�YHULILFDU�OD�LQIRUPDFLy�LQFORVD�HQ�HO�SDUW�G
REUD�L�D�O
DFWD
G
DMXVW�GH�OD�PDTXLQjULD����
(OV�FRQWUROV�HV�UHDOLW]DUDQ�G
DFRUG�DPE�O
DSDUWDW���������GHO�3*���YLJHQW����
&21752/�'
(;(&8&,Ï��&5,7(5,6�'(�35(6$�'(�02675(6����
'XUDQW�O
DSOLFDFLy�GH�OD�SLQWXUD��OD�SUHVD�GH�PRVWUHV�SHU�D�FRPSURYDFLy�GH�OHV�GRVLILFDFLRQV
HV�UHDOLW]DUj�G
DFRUG�DPE�HO�TXH�HVWDEOHL[�O
DUWLFOH�����������GHO�3*���YLJHQW����
&21752/�'
(;(&8&,Ï��,17(535(7$&,Ï�'(�5(68/7$76�,�$&78$&,216�(1�&$6�'
,1&203/,0(17����
(V�UHEXWMDUDQ�OHV�PDUTXHV�YLDOV�DSOLFDGHV�G
XQ�PDWHL[�WLSXV�TXDQ�HV�GRQLQ�HOV�VHJ�HQWV
VXSzVLWV����
�� (OV�PDWHULDOV�DSOLFDWV�QR�HV�FRUUHVSRQHQ�DPE�HOV�DSOHJDWV�
�� /D�PDTXLQjULD�XWLOLW]DGD�QR�FRPSOHL[�HOV�UHTXLVLWV�HVSHFLILFDWV�D�O
DUWLFOH��������
GHO�3*���YLJHQW�
�� /HV�FRQGLFLRQV�GH�SRVDGD�HQ�REUD�QR�HV�FRUUHVSRQHQ�DPE�OHV�DSURYDGHV�D�O
DFWD
G
DMXVW�GH�O
REUD�
�� (O�YDORU�PLWMj�GH�OD�GRVLILFDFLy�GH�FDGD�PDWHULDO�pV�LQIHULRU�D�OHV�GRVLILFDFLRQV
HVSHFLILFDGHV�
�� (O�FRHILFLHQW�GH�YDULDFLy�GH�OD�GRVLILFDFLy�GHO�PDWHULDO�DSOLFDW�VXSHUD�HO��������
(O�&RQWUDFWLVWD�H[HFXWDUj�GH�QRX��D�FjUUHF�VHX��OHV�PDUTXHV�YLDOV�TXH�KDJLQ�HVWDW�UHEXWMDGHV����
&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��23(5$&,216�'(�&21752/����
'XUDQW�HO�SHUtRGH�GH�JDUDQWLD����DQ\V�D�SDUWLU�GH�OD�GDWD�G
DSOLFDFLy��HV�UHDOLW]DUDQ�FRQWUROV
SHULzGLFV�GH�OHV�PDUTXHV�YLDOV�SHU�D�YHULILFDU��LQ�VLWX��VL�FRPSOHL[HQ�HOV�UHTXLVLWV
HVSHFLILFDWV����
(OV�FRQWUROV�HV�UHDOLW]DUDQ�GH�IRUPD�SXQWXDO��GH�PDQHUD�FRQWtQXD��R�DPE�HOV�GRV�PqWRGHV����
�� 0qWRGH�G
DVVDLJ�SXQWXDO����
�� (V�UHDOLW]DUj�DPE�HTXLSV�SRUWjWLOV�
�� (V�YHULILFDUDQ�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�HVSHFLILFDGHV�D�OD�WDXOD��������GHO�3*���YLJHQW�
LQFORHQW��FRP�D�PtQLP��HO�FRHILFLHQW�GH�OXPLQjQFLD�UHWURUUHIOH[DGD�HQ�VHF����
�� 0qWRGH�G
DVVDLJ�FRQWLQX����
�� (V�UHDOLW]DUj�DPE�HTXLSV�GLQjPLFV�G
DOW�UHQGLPHQW��VHJRQV�81(�(1������
�� (V�YHULILFDUj��FRP�D�PtQLP��HO�FRHILFLHQW�GH�OXPLQjQFLD�UHWURUUHIOH[DGD�HQ�VHF�
�� /D�')�SRGUj�VROāOLFLWDU�OD�PHVXUD�GHO�FRHILFLHQW�GH�IULFFLy�R�DOWUHV
FDUDFWHUtVWLTXHV�DGGLFLRQDOV����
&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��&5,7(5,6�'(�35(6$�'(�02675(6����
(OV�FRQWUROV�HV�UHDOLW]DUDQ�VHJRQV�OHV�LQVWUXFFLRQV�GH�OD�')��TXH�GXUDQW�HO�SHUtRGH�GH
JDUDQWLD�SRGUj�VROāOLFLWDU�OD�UHDOLW]DFLy�GH�FRPSURYDFLRQV�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�OHV
PDUTXHV�YLDOV�HQ�TXDOVHYRO�PRPHQW�L�WDQWHV�YHJDGHV�FRP�FRQVLGHUL�RSRUW~����
&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��,17(535(7$&,Ï�'(�5(68/7$76�,�$&78$&,216�(1�&$6�'
,1&203/,0(17����
(V�UHEXWMDUDQ�OHV�PDUTXHV�YLDOV�TXH�QR�FRPSOHL[LQ��GXUDQW�HO�SHUtRGH�GH�JDUDQWLD��HOV
UHTXLVLWV�GH�FRPSRUWDPHQW�HVSHFLILFDWV�D�OHV�WDXOHV��������������E�L������F�GHO�3*��YLJHQW�
SHU�DOV�FRORUV�EODQF��QHJUH�L�YHUPHOO�UHVSHFWLYDPHQW����
(O�&RQWUDFWLVWD�UHSLQWDUj�GH�QRX��D�FjUUHF�VHX��OHV�PDUTXHV�YLDOV�TXH�KDJLQ�HVWDW�UHEXWMDGHV����

� ��
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

� ��

� ��

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD������

+�� 3$57,'(6�'
2%5$�'(�6(*85(7$7�,�6$/87

+��� 3527(&&,216�,1',9,'8$/6�,�&2/ā/(&7,9(6�(1�(/�75(%$//

+����3527(&&,216�,1',9,'8$/6

����(/(0(176�48(�&217(03/$�(/�3/(&

+������'�+��������+��������+��������+��������+��������+��������+��������+��������+���1����

����'(),1,&,Ï�,�&21',&,216�'(�/(6�3$57,'(6�'
2%5$�(;(&87$'(6

(TXLS�GHVWLQDW�D�VHU�GXW�R�VXEMHFWDW�SHO�WUHEDOODGRU�SHUTXq�HO�SURWHJHL[L�G¶XQ�R�GLYHUVRV�ULVFRV�TXH�SXJXLQ�DPHQDo�DU�OD�VHYD
VHJXUHWDW�R�OD�VHYD�VDOXW��DL[t�FRP�TXDOVHYRO�FRPSOHPHQW�R�DFFHVVRUL�GHVWLQDW�D�WDO�IL�
6
KDQ�FRQVLGHUDW�HOV�WLSXV�VHJ�HQWV�
��3URWHFFLRQV�GHO�FDS
��3URWHFFLRQV�SHU�D�O¶DSDUHOO�RFXODU�L�OD�FDUD
��3URWHFFLRQV�SHU�D�O¶DSDUHOO�DXGLWLX
��3URWHFFLRQV�SHU�D�O¶DSDUHOO�UHVSLUDURUL
��3URWHFFLRQV�GH�OHV�H[WUHPLWDWV�VXSHULRUV
��3URWHFFLRQV�GH�OHV�H[WUHPLWDWV�LQIHULRUV
��3URWHFFLRQV�GHO�FRV
��3URWHFFLy�GHO�WURQF
��3URWHFFLy�SHU�WUHEDOO�D�OD�LQWHPSqULH
��5RED�L�SHFHV�GH�VHQ\DOLW]DFLy
��3URWHFFLy�SHUVRQDO�FRQWUD�FRQWDFWHV�HOqFWULFV
5HVWHQ�H[SUHVVDPHQW�H[FORVRV�
��/D�URED�GH�WUHEDOO�FRUUHQW�L�HOV�XQLIRUPHV�TXH�QR�HVWLJXLQ�HVSHFtILFDPHQW�GHVWLQDWV�D�SURWHJLU�OD�VDOXW�R�OD�LQWHJULWDW�It�VLFD�GHO
WUHEDOODGRU
��(V�HTXLSV�GHOV�VHUYHLV�GH�VRFRUV�L�VDOYDPHQW
��(OV�(3,�GHOV�PLOLWDUV��GHOV�SROLFLHV�L�GH�OHV�SHUVRQHV�GHOV�VHUYHLV�GH�PDQWHQLPHQW�GH�O¶RUGUH
��(OV�(3,�GHOV�PLWMDQV�GH�WUDQVSRUW�SHU�FDUUHWHUD
��(O�PDWHULDO�G¶HVSRUW
��(O�PDWHULDO�G¶DXWRGHIHQVD�R�GH�GLVVXDVLy
��(OV�DSDUHOOV�SRUWjWLOV�SHU�D�OD�GHWHFFLy�L�VHQ\DOLW]DFLy�GHOV�ULVFRV�L�GHOV�IDFWRUV�GH�PROqVWLD
&$5$&7(5Ë67,48(6�*(1(5$/6�
(OV�(3,�KDXUDQ�GH�SURSRUFLRQDU�XQD�SURWHFFLy�HILFDo��GDYDQW�HOV�ULVFRV�TXH�PRWLYHQ�HO�VHX�~V��VHQVH�VXSRVDU�SRU�VL�PDWHL[RV�R
RFDVLRQDU�ULVFRV�DGGLFLRQDOV�QL�PROqVWLHV�LQQHFHVVjULHV��$�WDO�IL�KDXUDQ�GH�
��5HVSRQGUH�D�OHV�FRQGLFLRQHV�H[LVWHQWV�HQ�HO�OORF�GH�WUHEDOO�
��7HQLU�HQ�FRPSWH�OHV�FRQGLFLRQV�DQDWzPLTXHV�L�ILVLROzJLTXHV�DL[t�FRP�O¶HVWDW�GH�VDOXW�GHO�WUHEDOODGRU�
��$GHTXDU�VH�DO�SRUWDGRU��GHVSUpV�GHOV�DMXVWDPHQWV�QHFHVVDULV�
(Q�FDV�GH�ULVFRV�P~OWLSOHV�TXH�H[LJHL[LQ�OD�XWLOLW]DFLy�VLPXOWjQLD�GH�GLYHUVRV�(3,��DTXHVWV�KDXUDQ�GH�VHU�FRPSDWLEOHV�HQWUH�VL�L
PDQWHQLU�OD�VHYD�HILFjFLD�HQ�UHODFLy�DPE�HO�ULVF�R�ULVFRV�FRUUHVSRQHQWV�
(OV�(3,�VRODPHQW�SRGHQ�VHU�XWLOLW]DWV�SHU�DOV�XVRV�SUH�YLVWRV�SHO�IDEULFDQW��(O�UHVSRQVDEOH�GH� OD�FRQWUDFWDFLy�GHO�WUHEDOODGRUV
UHVWD�REOLJDW�D� LQIRUPDU� L� LQVWUXLU�GHO�VHX�~V�DGHTXDW�DOV� WUHEDOODGRUV��RUJDQLW]DQW�� VL�pV�QHFHVVDUL�� VHVVLRQV�G¶HQWUHQDPHQW����
HVSHFLDOPHQW�TXDQ�HV�UHTXHUHL[L�OD�XWLOLW]DFLy�VLPXOWjQLD�GH�GLYHUVRV�(3,��DPE�HOV�VHJ�HQWV�FRQWLQJXWV�
��&RQHL[HPHQW�GH�FRP�SRVDU�VH�L�WUHXUH¶V�O¶(3,
��&RQGLFLRQV�L�UHTXLVLWV�G¶HPPDJDW]HPDWJH�L�PDQWHQLPHQW�SHU�SDUW�GH�O¶XVXDUL
��5HIHUqQFLD�DOV�DFFHVVRULV�L�SHFHV�TXH�UHTXHUHL[LQ�VXEVWLWXFLRQV�SHULyGLTXHV
��,QWHUSUHWDFLy�GHOV�SLFWRJUDPHV��QLYHOO�GH�SUHVWDFLRQV�L�HWLTXHWDWJH�SURSRUFLRQDW�SHO�IDEULFDQW
/HV�FRQGLFLRQV�HQ�TXq�O¶(3,�KDXUj��GH�VHU�XWLOLW]DW�HV�GHWHUPLQDUj�HQ�IXQFLy�GH�
��/D�JUDYHWDW�GHO�ULVF
��(O�WHPSV�R�IUHT�qQFLD�G¶H[SRVLFLy�DO�ULVF
��/HV�FRQGLFLRQV�GHO�OORF�GH�WUHEDOO
��/HV�SUHVWDFLRQV�GHO�SURSL�(3,
��(OV�ULVFRV�DGGLFLRQDOV�GHULYDWV�GH�OD�SUzSLD�XWLOLW]DFLy�GH�O¶(3,��TXH�QR�KDJLQ�SRJXW�HYLWDU�VH
/¶~V�GHOV�(3,��HQ�SULQFLSL�pV�SHUVRQDO��L�VRODPHQW�Vy�Q�WUDQVIHULEOHV�DTXHOOV�HQ�HOV�TXH�HV�SXJXL�JDUDQWLU�OD�KLJLHQH�L�VDOXW�GHOV
VXEVHJ�HQWV� XVXDULV�� (Q� DTXHVW� FDV� V¶KDQ� GH� VXEVWLWXLU� OHV� SHFHV� GLUHFWDPHQW� HQ� FRQWDFWH� DPE� HO� FRV� GH� O¶XVXDUL� L� IHU� XQ
WUDFWDPHQW�GH�UHQWDW�DQWLVqSWLF�� ��
/¶(3,�V¶KD�GH�FROāORFDU�L�DMXVWDU�FRUUHFWDPHQW��VHJXLQW�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO�IDEULFDQW�L�DSOLFDQW� OD�IRUPDFLy�L� LQIRUPDFLy��TXH�DO
UHVSHFWH�KDXUj�UHEXW�O¶XVXDUL�
/¶XVXDUL�DPE�DQWHODFLy�D�OD�XWLOLW]DFLy�GH�O¶(3,�KDXUj�GH�FRPSURYDU�O¶HQWRUQ�HQ�HO�TXDO�KR�KD�G¶XWLOLW]DU�
/¶(3,�V¶XWLOLW]DUj��VHQVH�VREUHSDVVDU�OHV�OLPLWDFLRQV�SUHYLVWHV�SHO�IDEULFDQW��1R�HV�SHUPqV�IHU�PRGLILFDFLRQV�L�R�GHFRUDFLRQV�TXH
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UHGXHL[LQ�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�ItVLTXHV�GH�O¶(3,�R�DQXOāOLQ�R�UHGXHL[LQ�OD�VHYD�HILFjFLD�
/¶(3,�KDXUj�GH�VHU�XWLOLW]DW�FRUUHFWDPHQW�SHO�EHQHILFLDUL�P�HQWUH�VXEVLVWHL[L�HO�ULVF�
3527(&&,216�'(/�&$3�
4XDQ�H[LVWHL[L�ULVF�GH�FDLJXGD�R�GH�SURMHFFLy�YLROHQWD�G¶�REMHFWHV�R�WRSDGHV�VREUH�HO�FDS��VHUj�SHUFHSWLYD�OD�XWLOLW]DFLy�GH�FDVF
SURWHFWRU�
&RPSUHQGUj�OD�GHIHQVD�GHO�FUDQL��FDUD��FROO�L�FRPSOHWDUj�HO�VHX�~�V��OD�SURWHFFLy�HVSHFtILFD�G
XOOV�L�RwGHV�
(OV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�GHO�FDS�VHUDQ�VHOHFFLRQDWV�HQ�IXQFLy��GH�OHV�VHJ�HQWV�DFWLYLWDWV�
�� 2EUHV� GH� FRQVWUXFFLy� �� L� HVSHFLDOPHQW�� DFWLYLWDWV� D� VRWD� R� D� SURS� GH� EDVWLGHV� L� OORFV� GH� WUHEDOO� VLWXDWV� HQ� DOWXUD�� REUHV
G¶HQFRIUDW�L�GHVHQFRIUDW��PXQWDWJH�L�LQVWDOāODFLy�GH�EDVWLGHV�L�GHPROLFLy
��7UHEDOOV�HQ�SRQWV�PHWjOāOLFV��HGLILFLV� L�HVWUXFWXUHV�PHWjOāOLTXHV�GH�JUDQ�DOWXUD��SDOV�� WRUUHV��REUHV� L�PXQWDWJHV�PHWjOāOLFV��GH
FDOGHUHULD�L�FRQGXFFLRQV�WXEXODUV
��2EUHV�HQ�IRVHV��UDVHV��SRXV�L�JDOHULHV
��0RYLPHQWV�GH�WHUUD�L�REUHV�HQ�URFD
��7UHEDOOV�HQ�H[SORWDFLRQV�GH�IRQV��HQ�FDQWHUHV��H[SORWDFLRQV�D�FHO�REHUW�L�GHVSODoDPHQW�GH�UXQHV
��8WLOLW]DFLy�GH�SLVWROHV�SHU�D�IL[DU�FODXV
��7UHEDOOV�DPE�H[SORVLXV
��$FWLYLWDWV�HQ�DVFHQVRUV��PHFDQLVPHV�HOHYDGRUV��JUXHV�L�PLWMDQV�GH�WUDQVSRUW
��0DQWHQLPHQW�G¶REUHV�L�LQVWDOāODFLRQV�LQGXVWULDOV
$OV� OORFV� GH� WUHEDOO� RQ� H[LVWHL[L� ULVF� G¶HQJDQ[DGD� GH� FDEHOOV�� SHU� OD� VHYD� SUR[LPLWDW� D� Pj� TXLQHV�� DSDUHOOV� R� HQJLQ\V� HQ
PRYLPHQW�� TXDQ� HV� SURGXHL[L� DFXPXODFLy� SHUPDQHQW� L� RFDVLRQDO� GH� VXEVWjQFLHV� SHULOORVHV� R� EUXWHV�� VHUj� REOLJDWzULD� OD
FREHUWXUD�GHOV�FDEHOOV�R�DOWUHV�PLWMDQV�DGHTXDWV��HOLPLQDQW�VH�HOV�OODo�RV��FLQWHV�L�DGRUQV�VRUWLQWV�
6HPSUH� TXH� HO� WUHEDOO� GHWHUPLQL� H[SRVLFLy� � FRQVWDQW� DO� VRO�� SOXMD� R� QHX�� VHUj� REOLJDWRUL� O¶~V� GH� FREULPHQW� GH� FDSV� R
SDVVDPXQWDQ\HV��WLSXV�PjQHJD�HOjVWLFD�GH�SXQW��DGDSWDEOHV�VREUH�HO�FDVF��PDL�DO�VHX�LQWHULRU��
3527(&&,216�3(5�$�/¶$3$5(//�2&8/$5�,�/$�&$5$�
/D�SURWHFFLy�GH�O¶DSDUHOO�RFXODU�V
HIHFWXDUj�PLWMDQo�DQW�OD�XWLOLW]DFLy�G
XOOHUHV��SDQWDOOHV�WUDQVSDUHQWV�R�YLVHUHV�
(OV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�RFXODU�VHUDQ�VHOHFFLRQDWV�HQ�IXQFLy��GH�OHV�DFWLYLWDWV��
��7RSDGHV�R�LPSDFWHV�DPE�SDUWtFXOHV�R�FRVVRV�VzOLGV�� ��
��$FFLy�GH�SROV�L�IXPV�
��3URMHFFLy�R�HVTXLW[DGD�GH�OtTXLGV�IUHGV��FDOHQWV��FjXVWLFV�R�PDWHULDOV�IRVRV�
��6XEVWjQFLHV�SHULOORVHV�SHU�OD�VHYD�LQWHQVLWDW�R�QDWXUDOHVD�
��5DGLDFLRQV�SHULOORVHV�SHU�OD�VHYD�LQWHQVLWDW�R�QDWXUDOHVD�
��(QOOXHUQDPHQW
�6¶KDQ�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�HOV�DVSHFWHV�VHJ�HQWV�
���4XDQ�HV�WUHEDOOL�DPE�YDSRUV��JDVRV�R�SROV�PROW�ILQD��KDXUDQ�GH�VHU�FRPSOHWDPHQW�WDQFDGHV�L�DMXVWDGHV�D�OD�FDUD��DPE�YLVRU
DPE�WUDFWDPHQW�DQWL��HQWHODW� ��
��(Q�HOV� FDVRV�G¶DPELHQWV� DJUHVVLXV�GH�SROV�JURVVD� L� OtTXLGV�� VHUDQ�FRP�HOV�DQWHULRUV�� SHUz�SRUWDUDQ� LQFRUSRUDWV� ERWRQV�GH
YHQWLODFLy�LQGLUHFWD�R�WDPtV�DQWLHVWjWLF� ��
��(Q�HOV�GHPpV�FDVRV�VHUDQ�GH�PXQWXUD�GH�WLSXV�QRUPDO�L�DPE�SURWHFFLRQV�ODWHUDOV�TXH�SRGUDQ�VHU�SHUIRUDGHV�SHU�D�XQD�PLOORU
YHQWLODFLy�� ��
���4XDQ�QR�H[LVWHL[L�SHULOO�G
LPSDFWHV�SHU�SDUWtFXOHV�GXUHV��HV�SRGUDQ�IHU�VHUYLU�XOOHUHV�GH�3URWHFFLy�WLSXV�SDQRUjPLTXHV��DPE
DUPDGXUD�GH�YLQLO�IOH[LEOH�L�DPE�HO�YLVRU�GH�SROLFDUERQDW�R�DFHWDW�WUDQVSDUHQW�
��� (Q� DPELHQWV� GH�SROV� IL�� DPE� DPELHQW� [DIRJyV� R� KXPLW�� HO� YLVRU� KDXUj� GH� VHU� GH� UHL[HWD�PHWjOāOLFD� �WLSXV� SLFDSHGUHU�� SHU
LPSHGLU�HQWHODPHQW�
/HV�XOOHUHV�L�DOWUHV�HOHPHQWV�GH�SURWHFFLy�RFXODU�HV�FRQVHUYDUDQ�VHPSUH�QHWV�L�V
DGHTXDUDQ�SURWHJLWV�FRQWUD�IUHJDPHQW��6HUDQ
G
~�V�LQGLYLGXDO�L�QR�SRGUDQ�VHU�XWLOLW]DWV�SHU�GLIHUHQWV�SHUVRQHV�
(OV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�IDFLDO�VHUDQ�VHOHFFLRQDWV�HQ�IXQFLy��GH�OHV�VHJ�HQWV�DFWLYLWDWV�
��7UHEDOOV�GH�VROGDGXUD��HVPHULODW��SROLW�L�R�WDOO
��7UHEDOOV�GH�SHUIRUDFLy�L�EXULQDW
��7DOOD�L�WUDFWDPHQW�GH�SHGUHV
��0DQLSXODFLy�GH�SLVWROHV�IL[DFODXV�G¶LPSDFWH
��8WLOLW]DFLy�GH�PDTXLQjULD�TXH�JHQHUHQ�HQFHQDOOV�FXUWV
��5HFROOLGD�L�IUDJPHQWDFLy�GH�YLGUH��FHUjPLFD
��7UHEDOO�DPE�UDLJ�SURMHFWRU�G¶DEUDVLXV�JUDQXODUV
��0DQLSXODFLy�R�XWLOLW]DFLy�GH�SURGXFWHV�jFLGV�L�DOFDOLQV��GHVLQIHFWDQWV�L�GHWHUJHQWV�FRUURVLXV
��0DQLSXODFLy�R�XWLOLW]DFLy�GH�GLVSRVLWLXV�DPE�UDLJ�OtTXLG
��$FWLYLWDWV�HQ�XQ�HQWRUQ�GH�FDORU�UDGLDQW
��7UHEDOOV�TXH�GHVSUHQHQ�UDGLDFLRQV
��7UHEDOOV�HOqFWULFV�HQ�WHQVLy��HQ�EDL[D�WHQVLy
$OV�WUHEDOOV�HOqFWULFV�UHDOLW]DWV�HQ�SUR[LPLWDWV�GH�]RQHV�HQ�WHQVLy�� O
DSDUHOO�GH� OD�SDQWDOOD�KDXUj�G¶HVWDU�FRQVWUXwW�DPE�PDWHULDO
DEVROXWDPHQW�DwOODQW�L�HO�YLVRU�OOHXJHUDPHQW�HQIRVTXLW��HQ�SUHYLVLy�GH�FHJXHVD�SHU�HQFHEDGD�LQWHPSHVWLYD�GH�O
DUF�HOqFWULF�
/HV�XWLOLW]DGHV�HQ�SUHYLVLy�G¶HVFDOIRU��KDXUDQ�GH�VHU�GH� �.HYODU��R�GH� WHL[LW�DOXPLQLW]DW� UHIOHFWDQW� �O
DPLDQW� L� WHL[LWV�DVEq�VWLFV
HVWDQ�WRWDOPHQW�SURKLELWV���DPE�XQ�YLVRU�FRUUHVSRQHQW��HTXLSDW�DPE�YLGUH�UHVLVWHQW�D�OD�WHPSHUDWXUD�TXH�KDXUj�GH�VXSRUWDU�
$OV� WUHEDOOV�GH�VROGDGXUD�HOqFWULFD�HV� IDUj� �VHUYLU� O
HTXLS�GH�SDQWDOOD�GH�Pj�DQRPHQDGD��&DL[y�GH�VROGDGRU��DPE�HVSLHOO�GH
YLGUH� IRVF� SURWHJLW� SHU� XQ� DOWUH� YLGUH� WUDQVSDUHQW�� VHQW� UHWUjFWLO� HO� IRVF�� SHU� D� IDFLOLWDU� OD� SLFDGD� GH� O
HVFzULD�� L� IjFLOPHQW
UHFDQYLDEOHV�DPEGyV�
1R�WLQGUDQ�FDS�SDUW�PHWjOāOLFD�D�O¶H[WHULRU��DPE�OD�IL�G
HYLWDU�HOV�FRQWDFWHV�DFFLGHQWDOV�DPE�OD�SLQoD�GH�VROGDU�
$OV�OORFV�GH�VROGDGXUD�HOqFWULFD�TXH�HV�QHFHVVLWL�L�DOV�GH�VROGDGXUD�DPE�JDV�LQHUW��1HUWDO���HV�IDUDQ�VHUYLU�OHV�SDQWDOOHV�GH�FDS
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GH�WLSXV�UHJXODEOHV�
&DUDFWHUtVWLTXHV�GHOV�YLGUHV�GH�SURWHFFLy�
��4XDQ�DO� WUHEDOO� D� UHDOLW]DU�H[LVWHL[L� ULVF�G¶� HQOOXHUQDPHQW�� OHV�XOOHUHV�VHUDQ�GH�FRORU�R� SRUWDUDQ�XQ� ILOWUH�SHU�D� JDUDQWLU� XQD
DEVRUFLy�OXPtQLFD�VXILFLHQW
��(Q�HO�VHFWRU�GH�OD�FRQVWUXFFLy��SHU�D�OD�VHYD�UHVLVWqQFLD�L�LPSRVVLELOLWDW�GH�UDOODW�L�HQWHODPHQW��HO�WLSXV�GH�YLVRU�PpV�SROLYDOHQW�L
HILFDo��DFRVWXPD�D�VHU�HO�GH�UHL[HWD�PHWjOāOLFD�G¶DFHU��WLSXV�VHGj�V��WUDGLFLRQDO�GH�OHV�XOOHUHV�GH�SLFDSHGUHU
3527(&&,216�3(5�$�/¶�$3$5(//�$8',7,8�
(OV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�DXGLWLYD�VHUDQ�VHOHFFLRQDWV�HQ�IXQFLy��GH�OHV�VHJ�HQWV�DFWLYLWDWV�
��7UHEDOOV�DPE�XWLOLW]DFLy�GH�GLVSRVLWLXV�G¶DLUH�FRPSULPLW
��7UHEDOOV�GH�SHUFXVVLy
��7UHEDOOV�G¶DUUDQFDGD�L�DEUDVLy�HQ�UHFLQWHV�DQJRVWRV�R�FRQILQDWV
4XDQ�HO�QLYHOO�GH�VRUROO�D�XQ�OORF�R�j�UHD�GH�WUHEDOO�VREUHSDVVL�HO�PDUJH�GH�VHJXUHWDW�HVWDEOHUW�L�HQ�WRW�FDV��TXDQ�VLJXL�VXSHULRU�D
��� 'E�$�� VHUj� REOLJDWRUL� OD� XWLOLW]DFLy� G
HOHPHQWV� R� DSDUHOOV� LQGLYLGXDOV� GH� SURWHFFLy� DXGLWLYD�� VHQVH� SHUMXGLFL� GH� OHV�PLGHV
JHQHUDOV�G
DwOODPHQW��L�LQVRQRULW]DFLy�TXH�FDOJXL�DGRSWDU�
3HOV�VRUROOV�GH�PROW�HOHYDGD�LQWHQVLWDW��HV�GRWDUj��DOV�WUHEDOODGRUV�TXH�KDJLQ�GH�VXSRUWDU�ORV��G
DXULFXODUV�DPE�ILOWUH��RUHOOHUHV�GH
FRL[LQHW��R�GLVSRVLWLXV�VLPLODUV�
4XDQ� HO� VRUROO� VREUHSDVVL� HO� OOLQGDU� GH� VHJXUHWDW� QRUPDO� VHUj� REOLJDWRUL� O
~V� GH� WDSV� FRQWUD� VRUROO�� GH� JRPD�� SOjVWLF�� FHUD
PDOāOHDEOH�R�FRWy�
/HV� SURWHFFLRQV� GH� O¶DSDUHOO� DXGLWLX� � SRGHQ� FRPELQDU�VH� DPE� OHV� GHO� FDS� L� OD� FDUD�� YHULILFDQW� OD� FRPSDWLELOLWDW� GHOV� GLIHUHQWV
HOHPHQWV�
(OV�HOHPHQWV�GH�SURWHFFLy�DXGLWLYD��VHUDQ�VHPSUH�G
~V�LQGLYLGXDO�
3527(&&,216�3(5�$�/¶�$3$5(//�5(63,5$725,�
(OV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�GH�O¶�DSDUHOO�UHVSLUDWRUL�HV�VHOHFFLRQDUDQ�HQ�IXQFLy�GHOV�VHJ�HQWV�ULVFRV�
��3ROV��IXPV�L�ERLUHV
��9DSRUV�PHWjOāOLFV�L�RUJjQLFV
��*DVRV�Wz[LFV�LQGXVWULDOV
��0RQz[LG�GH�FDUERQL
��%DL[D�FRQFHQWUDFLy�G¶R[LJHQ�UHVSLUDEOH
��7UHEDOOV�HQ�FRQWHQLGRUV��ORFDOV�H[LJXV�L�IRUQV�LQGXVWUL�DOV�DOLPHQWDWV�DPE�JDV��TXDQ�SXJXLQ�H[LVWLU�ULVFRV�G¶LQWR[LFDFLy�SHU�JDV
R�GH�LQVXILFLqQFLD�G¶R[LJHQ
��7UHEDOOV�GH�UHYHVWLPHQW�GH�IRUQV��FXELORWV�R�FXOOHUHV�L�FDOGHUHV��TXDQ�SXJXL�GHVSUHQGUH¶V�SROV
��3LQWXUD�DPE�SLVWROD�VHQVH�YHQWLODFLy�VXILFLHQW
��7UHEDOOV�HQ�SRXV��FDQDOV�L�DOWUHV�REUHV�VXEWHUUjQLHV�GH�OD�[DU[D�GH�FODYHJXHUDP
��7UHEDOOV�HQ�LQVWDOāODFLRQV�IULJRUtILTXHV�R�DPE�FRQGLFLRQDGRUV��HQ�OHV�TXH�H[LVWHL[L�XQ�ULVF�GH�IXLWHV�GHO�IOXLG�IULJRUtILF
/
~V� GH�FDUHWHV� DPE� ILOWUH� V
DXWRULW]DUj� � VROV�TXDQ�HVWLJXL� JDUDQWLGD� D� O¶DPELHQW� XQD�FRQFHQWUDFLy�PtQLPD� GHO� ����G
R[LJHQ
UHVSLUDEOH��HQ�DTXHOOV�OORFV�GH�WUHEDOO�HQ�HOV�TXDOV�KL�KDJL�SRFD�YHQWLODFLy�L�DOWD�FRQFHQWUDFLy�GH�Wz[LFV�HQ�VXVSHQVLy�
(OV�ILOWUHV�PHFjQLFV�V¶KDXUDQ�GH�FDQYLDU�DPE�OD�IUHT�qQFLD�LQGLFDGD�SHO�IDEULFDQW��L�VHPSUH�TXH�HO�VHX�~V�L�QLYHOO�GH�VDWXUDFLy���
GLILFXOWL�QRWDEOHPHQW�OD�UHVSLUDFLy��(OV�ILOWUHV�TXtPLFV�VHUDQ�UHHPSODoDWV�GHVSUpV�GH�FDGD�~V��L�VL�QR�V
DUULEHQ�D�IHU�VH�VHUYLU��D
LQWHUYDOV�TXH�QR�VREUHSDVVLQ�O
DQ\�
6RWD� FDS� FRQFHSWH� VH� VXEVWLWXLUj� O
~V� GH� OD� SURWHFFLy� UHVSLUDWzULD� KRPRORJDGD� DGHTXDGD� DO� ULVF�� SHU� OD� LQJHVWLy� GH� OOHW� R
TXDOVHYRO�DOWUD�VROXFLy�³WUDGLFLRQDO´�
3527(&&,216�'(�/(6�(;75(0,7$76�683(5,256�
(OV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�GH�OHV�H[WUHPLWDWV�VXSHULRUV��HV��VHOHFFLRQDUDQ�HQ�IXQFLy�GH�OHV�VHJ�HQWV�DFWLYLWDWV�
��7UHEDOOV�GH�VROGDGXUD
��0DQLSXODFLy�G¶REMHFWHV�DPE�DUHVWHV�WDOODQWV��VXSHUItFLHV��DEUDVLYHV��HWF�
��0DQLSXODFLy�R�XWLOLW]DFLy�GH�SURGXFWHV�jFLGV�L�DOFDOLQV
��7UHEDOOV�DPE�ULVF�HOqFWULF
/D�SURWHFFLy�GH�PDQV��DYDQWEUDo��L�EUDo�HV�IDUj�PLWMDQoDQW�JXDQWV��Pj�QHJXHV��PLWMRQV�L�PDQLJXHWV�VHOHFFLRQDWV�SHU�SUHYHQLU
HOV�ULVFRV�H[LVWHQWV�L�SHU�HYLWDU�OD�GLILFXOWDW�GH�PRYLPHQWV�DO�WUHEDOODGRU�
$TXHVWV�HOHPHQWV�GH�SURWHFFLy�VHUDQ�GH�JRPD�R�FDXW[~��FORUXU�GH�SROLYLQLO��FXLU�DGREDW�DO�FURP��WHL[LW�WHUPRDwOODQW��SXQW��ORQD�
SHOO�IORU��VHUUDWJH��PDOOD�PHWjOāOLFD��OjWH[�UXJyV�DQWLWDOODGD��HWF���VHJRQV�OHV�FDUDFWHUt�VWLTXHV�R�ULVFRV�GHO�WUHEDOO�D�UHDOLW]DU�
3HU�D�OHV�PDQLREUHV�DPE�HOHFWULFLWDW�V¶KDXUDQ�GH�IHU�VHUYLU�JXDQWV�GH�FDXW[~��QHRSUq�R�PDWqULHV�SOj�VWLTXHV�TXH�SRUWLQ�PDUFDW
HQ�IRUPD�LQGHOHEOH�HO�YROWDWJH�Pj[LP�SHO�TXDO�KDQ�HVWDW�IDEULFDWV�
&RP�D�FRPSOHPHQW��VL�SURFHGHL[��HV�IDUDQ�VHUYLU�FUHPHV�SURWHFWRUHV�L�JXDQWV�WLSXV�FLUXUJLj�
3527(&&,216�'(�/(6�(;75(0,7$76�,1)(5,256�
3HU�D�OD�SURWHFFLy�GHO�V�SHXV��HQ�HOV�FDVRV�TXH�V
LQGLTXLQ�VHJXLGDPHQW��HV�GRWDUj�DO�WUHEDOODGRU�GH�FDOoDW�GH�VHJXUHWDW��DGDSWDW
DOV�ULVFRV�D�SUHYHQLU�HQ�IXQFLy�GH�O¶DFWLYLWDW�
��&DOoDW�GH�SURWHFFLy�L�GH�VHJXUHWDW�
������7UHEDOOV�G¶REUD�JURVVD��HQJLQ\HULD�FLYLO�L�FRQVWUXFFLy�GH�FDUUHWHUHV�
�������7UHEDOOV�HQ�EDVWLGHV
������2EUHV�GH�GHPROLFLy�G¶REUD�JURVVD
������2EUHV�GH�FRQVWUXFFLy�GH�IRUPLJy�L�G¶HOHPHQWV�SUHIDEULFDWV�TXH�LQFORJXLQ�HQFRIUDW�L�GHVHQFRIUDW
������$FWLYLWDWV�HQ�REUHV�GH�FRQVWUXFFLy�R�jUHHV�G¶HPPDJDW]HPDWJH
������&RQVWUXFFLy�GH�VRVWUHV
������7UHEDOOV�G¶HVWUXFWXUD�PHWjOāOLFD
������7UHEDOOV�GH�PXQWDWJH�L�LQVWDOāODFLRQV�PHWjOāOLFV

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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������7UHEDOOV�HQ�FDQWHUHV��H[SORWDFLRQV�D�FHO�REHUW�L�GHVSODoDPHQW�GH�UXQHV
������7UHEDOOV�GH�WUDQVIRUPDFLy�GH�PDWHULDOV�OtWLFV
������0DQLSXODFLy�L�WUDFWDPHQW�GH�YLGUH
������5HYHVWLPHQW�GH�PDWHULDOV�WHUPRDwOODQWV
������3UHIDEULFDWV�SHU�D�OD�FRQVWUXFFLy�
��6DEDWHV�GH�VHJXUHWDW�DPE�WDOy�R�VROD�FRUUHJXGD�L�VROD�DQWLSHUIRUDQW�
������&RQVWUXFFLy�GH�VRVWUHV
��&DOoDW�L�FREULPHQW�GH�FDOoDW�GH�VHJXUHWDW�DPE�VROD�WHUPRDwOODQW�
������$FWLYLWDWV�VREUH�L�DPE�PDVVHV�DUGHQWV�R�IUHGHV
��3RODLQHV��FDOoDW�L�FREULPHQW�GH�FDOoDW�SHU�SRGHU�GHVIHU�VH¶Q�Uj�SLG�HQ�FDV�GH�SHQHWUDFLy�GH�PDVVHV�HQ�IXVLy�
������6ROGDGRUV
(Q� WUHEDOOV� HQ� ULVF� G
DFFLGHQWV� PHFjQLFV� DOV� SHXV�� VHUj� REOLJDWRUL� O
~V� GH� ERWHV� GH� VHJXUHWDW� DPE� UHIRUoRV� PHWjOāOLFV� D� OD
SXQWHUD��TXH�HVWDUj�WUDFWDGD�L�IRVIDWDGD�SHU�HYLWDU�OD�FRUURVLy�
'DYDQW�HO�ULVF�GHULYDW�GH� O
~V�GH� OtTXLGV�FRUURVLXV��R�GDYDQW�ULVFRV�TXtPLFV��HV�IDUj�~V�GH�FDOoDW�GH�VROD�GH�FDXW[~��QHRSUq�R
SROLXUHWj��FXLU�HVSHFLDOPHQW��WUDFWDW�L�V¶KDXUj�GH�VXEVWLWXLU�HO�FRVLW�SHU�OD�YXOFDQLW]DFLy�D�OD�XQLy�GHO�FRV�DO�EORF�GHO�SLV�
/D� SURWHFFLy� GDYDQW� O
DLJXD� L� OD� KXPLWDW�� V
HIHFWXDUj� DPE� ERWHV�DOWHV� GH�39&��TXH�KDXUDQ�GH� WHQLU� OD� SXQWHUD�PHWjOāOLFD� GH
SURWHFFLy�PHFj�QLFD�SHU�D�OD�UHDOLW]DFLy�GH�WUHEDOOV�HQ�PRYLPHQWV�GH�WHUUHV�L�UHDOLW]DFLy�G
HVWUXFWXUHV�R�HQGHUURFV�
(OV�WUHEDOODGRUV�RFXSDWV�HQ�WUHEDOOV�DPE�SHULOO�GH�ULVF�HOq�FWULF��IDUDQ�VHUYLU�FDOoDW�DwOODQW�VHQVH�FDS�HOHPHQW�PHWjOāOLF�
(Q� DTXHOOHV� RSHUDFLRQV�TXH� OHV� HVSXUQHV� UHVXOWLQ� SHULOORVHV�� OD� WDQFD� � SHUPHWUj� GHVIHU�VH¶Q� UjSLGDPHQW� � GHO� FDOoDW�� GDYDQW
O
HYHQWXDO�LQWURGXFFLy�GH�SDUWtFXOHV�LQFDQGHVFHQWV�
�6HPSUH� TXH� OHV� FRQGLFLRQV� GH� WUHEDOO� KR� UHTXHUHL[LQ�� OHV� VROHV� VHUDQ� DQWLOOLVFDQWV�� $OV� OORFV� TXH� H[LVWHL[L� XQ� DOW� JUDX� GH
SRVVLELOLWDW�GH�SHUIRUDFLRQV�GH� OHV�VROHV�SHU�FODXV��HQFHQDOOV�� YLGUHV��HWF��VHUj� UHFRPDQDEOH� O
~V�GH�SODQWLOOHV� �G
DFHU� IOH[LEOH
VREUH�HO�EORF�GHO�SLV�GH�OD�VROD��VLPSOHPHQW�FROāORFDGHV�D�O¶LQWHULRU�R�LQFRUSRUDGHV�HQ�HO�FDOoDW�GHV�G¶RULJHQ�
/D� SURWHFFLy� GH� OHV� H[WUHPLWDWV� LQIHULRUV� HV� FRPSOHWDUj�� TXDQ� VLJXL� QHFHVVDUL�� DPE� O
~V� GH� SRODLQHV� GH� FXLU�� FDXW[~� R� WHL[LW
LJQtIXJ�
�(Q�HOV�FDVRV�GH�ULVFRV�FRQFXUUHQWV��OHV�ERWHV�GH�VHJXUHWDW�FREULUDQ�HOV�UHTXLVLWV�Pj[LPV�GH�GHIHQVD�GDYDQW�G¶DTXHVWHV�
3527(&&,216�'(/�&26�
�(Q�WRW�WUHEDOO�HQ�DOWXUD�DPE�ULVF�GH�FDLJXGD�HYHQWXDO��VXSHULRU�D���P���VHUj�SHUFHSWLX�O¶~V�GH�FLQWXUy�GH�VHJXUHWDW�DQWLFDLJXGHV
�WLSXV�SDUDFDLJXGLVWD�DPE�DUQqV��
(OV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�SHUVRQDO�DQWLFDLJXGHV�G¶DOo�DGD��VHUDQ�VHOHFFLRQDWV�HQ�IXQFLy�GH�OHV�VHJ�HQWV�DFWLYLWDWV�
��7UHEDOOV�HQ�EDVWLGHV
��0XQWDWJH�GH�SHFHV�SUHIDEULFDGHV
��7UHEDOOV�HQ�SDOV�L�WRUUHV
��7UHEDOOV�HQ�FDELQHV�GH�JUXHV�VLWXDGHV�HQ�DOWXUD
$TXHVWV�FLQWXURQV�FRPSOLUDQ�OHV�VHJ��HQWV�FRQGLFLRQV�
��(V� UHYLVDUDQ�VHPSUH�DEDQV�GHO�VHX�~V�� L�HV� OOHQo�DUDQ�TXDQ�WLQJXLQ� WDOOV��HVTXHUGHV�R� ILODPHQWV�TXH�FRPSURPHWLQ� OD�VHYD
UHVLVWqQFLD��FDOFXODGD�SHO�FRV�KXPj�HQ�FDLJXGD�OOLXUH�GHV�G
XQD�DOoDGD�GH���P��R�TXDQ�OD�GDWD�GH�IDEULFDFLy�VLJXL�VXSHULRU�DOV��
DQ\V� ��
��$QLUDQ�SUHYLVWRV�G
DQHOOHV�SHU�RQ�SDVVDUDQ�OD�FRUGD�VDOYDFDLJXGHV��TXH�QR�SRGUDQ�DQDU�VXEMHFWHV�PLWMDQoDQW�UHEORQV
��/D�FRUGD�VDOYDFDLJXGHV�VHUj�GH�SROLDPLGD�G¶DOWD�WHQDFLWDW��DPE�XQ�GLj�PHWUH�GH����PP
��4XHGD�SURKLELW�SHU�DTXHVW�IL�HO�FDEOH�PHWjOāOLF��WDQW�SHO�ULVF�GH�FRQWDFWH�DPE�OtQLHV�HOqFWULTXHV��FRP�SHU�OD�PHQRU�HODVWLFLWDW
SHU�OD�WHQVLy�HQ�FDV�GH�FDLJXGD
��/D�VLUJD�G¶DPDUUDGRU�WDPEp�VHUj�GH�SROLDPLGD��SHUz�GH����PP�GH�GLj�PHWUH
(V�YLJLODUj�GH�PDQHUD�HVSHFLDO���OD�VHJXUHWDW�GH�O
DQFRUDWJH�L�OD�VHYD�UHVLVWqQFLD��/D�OODUJjULD�GH�OD�FRUGD�VDOYDFDLJXGHV�KDXUj
GH�FREULU�GLVWjQFLHV�HO�PpV�FXUWHV�SRVVLEOHV�
(O�FLQWXUy��VL�Ep�SRW�IHU�VH�VHUYLU�SHU�GLIHUHQWV�XVXDULV�GXUDQW�OD��VHYD�YLGD�~WLO��GXUDQW�HO�WHPSV�TXH�SHUVLVWHL[L�HO�ULVF�GH�FDLJXGD
G¶DOoDGD��HVWDUj�LQGLYLGXDOPHQW�DVVLJQDW�D�FDGD�XVXDUL�DPE�UHEXW�VLJQDW�SHU�SDUW�GHO�UHFHSWRU�
3527(&&,Ï�'(/�7521&�
�(OV�PLWMDQV�GH�SURWHFFLy�GHO�WURQF�VHUDQ�VHOHFFLRQDWV�HQ�IXQFLy�GHOV�ULVFRV�GHULYDWV�GH�OHV�DFWLYLWDWV�� ��
���3HFHV�L�HTXLSV�GH�SURWHFFLy�
��������0DQLSXODFLy�R�XWLOLW]DFLy�GH�SURGXFWHV�jFLGV�L�DOFDOLQV��GHVLQIHFWDQWV�L�GHWHUJHQWV�FRUURVLXV� ��
��������7UHEDOOV�DPE�PDVVHV�DUGHQWV�R�SHUPDQqQFLD�D�SURS�G¶DTXHVWHV�L�HQ�DPELHQW�FDOHQW� ��
��������0DQLSXODFLy�GH�YLGUH�SOD� ��
��������7UHEDOOV�GH�UDMDW�GH�VRUUD� ��
��������7UHEDOOV�HQ�FDPEUHV�IULJRUtILTXHV� ��
���5RED�GH�SURWHFFLy�DQWL�LQIODPDEOH�� ��
��������7UHEDOOV�GH�VROGDGXUD�HQ�ORFDOV�H[LJXV� ��
���'DYDQWDOV�DQWLSHUIRUDQWV�� ��
��������0DQLSXODFLy�GH�IHUUDPHQWHV�GH�WDOOV�PDQXDOV��TXDQ�OD�IXOOD�KDJL�G¶RULHQWDU�VH�FDS�HO�FRV�� ��
���'DYDQWDOV�GH�FXLUR�L�DOWUHV�PDWHULDOV�UHVLVWHQWV�D�SDUWtFXOHV�L�JXVSLUHV�LQFDQGHVFHQWV�
��������7UHEDOOV�GH�VROGDGXUD�
��������7UHEDOOV�GH�IRUMD�
��������7UHEDOOV�GH�IRVD�L�HPPRWOODPHQW�
3527(&&,Ï�3(5�$�75(%$//6�$�/$�,17(03Ê5,(�
(OV�HTXLSV�SURWHFWRUV�LQWHJUDO�SHO�FRV�GDYDQW�GH�OHV�LQFOHPq�QFLHV�PHWHRUROzJLTXHV�FRPSOLUDQ�OHV�VHJ�HQWV�FRQGLFLRQV�
��4Xq�QR�REVWDFXOLW]LQ�OD�OOLEHUWDW�GH�PRYLPHQWV

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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��4Xq�WLQJXLQ�SRGHU�GH�UHWHQFLy�HYDFXDFLy�GHO�FDORU
��4Xq�OD�FDSDFLWDW�GH�WUDQVSRUW�GH�OD�VXRU�VLJXL�DGHTXDGD
��)DFLOLWDW�GH�YHQWLODFLy
/D� VXSHUSRVLFLy� LQGLVFULPLQDGD� GH� URED� G¶DEULF� HQWRUSHL[� HOV� PRYLPHQWV�� SHU� WDO� PRWLX� p� V� UHFRPDQDEOH� OD� XWLOLW]DFLy� GH
SDQWDORQV�DPE�SLWUHUD�L�DUPLOOHV��WqUPLFV�
52%$�,�3(&(6�'(�6(1<$/,7=$&,Ï�
(OV�HTXLSV�SURWHFWRUV�GHVWLQDWV�D�OD�VHJXUHWDW�VHQ\DOLW]DFLy�GH�O¶XVXDUL�FRPSOLUDQ�OHV�VHJ�HQWV�FDUDFWHUtVWLTXHV�
��4Xq�QR�REVWDFXOLW]LQ�OD�OOLEHUWDW�GH�PRYLPHQWV
��4Xq�WLQJXLQ�SRGHU�GH�UHWHQFLy�HYDFXDFLy�GHO�FDORU
��4Xq�OD�FDSDFLWDW�GH�WUDQVSRUW�GH�OD�VXRU�VLJXL�DGHTXDGD
��)DFLOLWDW�GH�YHQWLODFLy
��4XH�VLJXLQ�YLVLEOHV�D�WHPSV�SHO�GHVWLQDWDUL
3527(&&,Ï�3(5621$/�&2175$�&217$&7(6�(/Ê&75,&6�
(OV� PLWMDQV� GH� SURWHFFLy� SHUVRQDO� D� OHV� LPPHGLDFLRQV� GH� ]RQHV� HQ� WHQVLy� HOqFWULFD�� VHUDQ� VHOHFFLRQDWV� HQ� IXQFLy� GH� OHV
VHJ�HQWV�DFWLYLWDWV�
��7UHEDOOV�GH�PXQWDWJH�HOqFWULF
��7UHEDOOV�GH�PDQWHQLPHQW�HOqFWULF
��7UHEDOOV�G¶H[SORWDFLy�L�WUDQVSRUW�HOqFWULF
�(OV�RSHUDULV�TXH�KDJLQ�GH�WUHEDOODU�HQ�FLUFXLWV�R�HTXLSV�HOqFWULFV�HQ�WHQVLy�R�DO�VHX�YROWDQW��IDUDQ�VHUYLU�URED�VHQVH�DFFHVVRULV
PHWjOāOLFV�
)DUDQ�VHUYLU�SDQWDOOHV�IDFLDOV�GLHOq�FWULTXHV��XOOHUHV�IRVTXHV�GH���',1��FDVF�DwOODQW��JUDQRWD�UHVLVWHQW�DO�IRF��JXDQWV�GLHOqFWULFV
DGHTXDWV��VDEDWHV�GH�VHJXUHWDW�DwOODQW��HLQHV�GLHOqFWULTXHV�L�ERVVHV�SHU�DO�WUDVOODW�

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

(V�VHJXLUDQ�OHV�UHFRPDQDFLRQV�G¶HPPDJDW]HPDWJH�L�DWHQFLy��IL[DWV�SHO�IDEULFDQW�
(V� UHHPSODoDUDQ�HOV�HOHPHQWV�� HV�QHWHMDUDQ��GHVLQIHFWDUDQ� L� HV� FROāORFDUDQ�HQ�HO� OORF�DVVLJQDW�� VHJXLQW� OHV� LQVWUXFFLRQV� GHO
IDEULFDQW�
6
HPPDJDW]HPDUDQ�HQ�FRPSDUWLPHQWV�DPSOLV�L�VHFV��DPE�WHPSHUDWXUHV�FRPSUHVHV�HQWUH����L����&�
(OV�HVWRFV�L�OHV�HQWUHJXHV�HVWDUDQ�GRFXPHQWDGHV�L�FXVWRGLDGHV��DPE�MXVWLILFDQW�GH�UHFHSFLy�L�UHEXW��SHU�XQ�UHVSRQVDEOH�GHOHJDW
SHU�O¶HPSUDGRU�
/D�YLGD�~WLO�GHOV�(3,�pV�OLPLWDGD��SRGHQW�VHU�GHJXGD�WDQW�DO�VHX�GHVJDVW�SUHPDWXU�SHU�O¶~V��FRP�D�OD�VHYD�FDGXFLWDW��TXH�YLQGUj
IL[DGD�SHO�WHUPLQL�GH�YDOLGHVD�HVWDEOHUW�SHO�IDEULFDQW��D�SDUWLU�GH�OD�VHYD�GDWD�GH�IDEULFDFLy���JHQHUDOPHQW�HVWDPSLOODGD�D�O¶(3,��
DPE�LQGHSHQGqQFLD�TXH�KDJL�HVWDW�R�QR�XWLOLW]DW�

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

(V�PHVXUDUj�HQ�OHV�XQLWDWV�LQGLFDGHV�D�FDGD�SDUWLGD�G¶REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV� OHV�XQLWDWV�G¶REUD� LQFORXHQ�HQ�HO�VHX�SUHX�HO�VHX�PXQWDWJH��HO�PDQWHQLPHQW�HQ�FRQGLFLRQV�G¶XV�VHJXUHV�GX� UDQW� WRW�HO
WHPSV�TXH�O¶REUD�OHV�QHFHVVLWL��L�HO�VHX�GHVPXQWDWJH�L�WUDQVSRUW�DO�OORF�G¶DSOHF�VL�VRQ�UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O¶DERFDGRU�VL�QR�HV
SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

/H\����������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV�
5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�PD\R��VREUH�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�UHODWLYDV�D� OD�XWLOL]DFLyQ�SRU� ORV
WUDEDMDGRUHV�GH�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�LQGLYLGXDO�
5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�QRYLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH�UHJXODQ�ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�OLEUH�FLUFXODFLyQ
LQWUDFRPXQLWDULD�GH�ORV�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�LQGLYLGXDO�
5HDO�'HFUHWR�����������GH���GH�IHEUHUR��SRU�HO�TXH�VH�PRGLILFD�HO�UHDO�GHFUHWR������������GH����GH�QRYLHPEUH��SRU�HO�TXH�VH
UHJXOD�ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�OLEUH�FLUFXODFLyQ�LQWUDFRPXQLWDULD�GH�ORV�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�LQGLYLGXDO�
5HVROXFLyQ�GH����GH�DEULO�GH�������GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�,QGXVWULD�\�7HFQRORJtD��SRU�OD�TXH�VH�DFWXDOL]D�HO�DQH[R�,9�GH�OD
5HVROXFLyQ�GH����GH�PDU]R�GH�������GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�7HFQRORJtD�\�6HJXULGDG�,QGXVWULDO�
5HVROXFLyQ�GH����GH�MXOLR�GH�������GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�3ROtWLFD�7HFQROyJLFD��SRU�OD�TXH�VH�DFWXDOL]D�HO�DQH[R�,9�GH�OD
5HVROXFLyQ�GH����GH�DEULO�GH�������GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�,QGXVWULD�\�7HFQRORJtD�
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+�$��7$1&$0(176�'(�0$//(6�0(7¬/ā/,48(6

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD������
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$&(5
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&ROāORFDFLy�GH� WDQFD�PzELO� GH���P�G¶DOojULD��GH�PDOOD�G¶DFHU�� IL[DGD�D� SHXV�SUHIDEULFDWV�GH� IRUPLJy� � L� DPE�HO� GHVPXQWDWJH
LQFOzV�
/
H[HFXFLy�GH�OD�XQLWDW�G
REUD�LQFORX�OHV�RSHUDFLRQV�VHJ�HQWV�
��5HSODQWHLJ
��&ROāORFDFLy�GHOV�SHXV�SUHIDEULFDWV�GH�IRUPLJy
��&ROāORFDFLy�GHOV�EDVWLGRUV�TXH�IRUPHQ�OD�WDQFD
��'HVPXQWDWJH�GHO�FRQMXQW
&21',&,216�*(1(5$/6�
/D�WDQFD�KD�GH�TXHGDU�EHQ�IL[DGD�DO�VXSRUW��+D�G
HVWDU�DSORPDGD�L�DPE�HOV�DQJOHV�L�HOV�QLYHOOV�SUHYLVWRV�
(OV�PXQWDQWV�KDQ�GH�TXHGDU�YHUWLFDOV��LQGHSHQGHQWPHQW�GHO�SHQGHQW�GHO�WHUUHQ\�
7ROHUjQFLHV�G
H[HFXFLy�
��'LVWjQFLD�HQWUH�HOV�VXSRUWV�������PP
��5HSODQWHLJ��������PP
��1LYHOO������PP
��$SORPDW�������PP

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

'XUDQW�WRW�HO�SURFpV�FRQVWUXFWLX��V
KD�GH�JDUDQWLU�OD�SURWHFFLy�FRQWUD�OHV�HPSHQWHV�L�HOV�LPSDFWHV��L�V
KD�GH�PDQWHQLU�O
DSORPDW
DPE�O
DMXGD�G
HOHPHQWV�DX[LOLDUV�

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

P�GH�OODUJjULD�DPLGDGD�VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

1R�KL�KD�QRUPDWLYD�GH�FRPSOLPHQW�REOLJDWRUL�
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%DUUHUHV� SUHIDEULFDGHV� GH� IRUPLJy� G
~V� WHPSRUDO�� DPE� O
REMHFWLX� GH� PLOORUDU� OD� VHJXUHWDW
YLjULD�GXUDQW�O
H[HFXFLy�G
REUHV�R�WDVTXHV�GH�PDQWHQLPHQW�D�OHV�FDUUHWHUHV����
/
H[HFXFLy�GH�OD�XQLWDW�G
REUD�LQFORX�OHV�RSHUDFLRQV�VHJ�HQWV����
�� 5HSODQWHLJ
�� &ROāORFDFLy�GH�OHV�SHFHV
�� )L[DFLy�GH�OHV�SHFHV�VREUH�OD�VXSHUItFLH�G
DVVHQWDPHQW��HQ�HO�VHX�FDV
�� 8QLy�GH�OHV�SHFHV�HQWUH�HOOHV���
&21',&,216�*(1(5$/6����

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

(O� FRQWUDFWLVWD� KD� GH� VRWPHWUH� D� O
DSURYDFLy� GH� OD� ')� HO� SOD� GH� PXQWDWJH� HQ� HO� TXH� V
KD
G
LQGLFDU�HO�PqWRGH�L�PLWMDQV�DX[LOLDUV�SUHYLVWRV����
/HV� SHFHV� GLVSRVDGHV� SHU� DO� PXQWDWJH� QR� KDQ� GH� SUHVHQWDU� DUHVWHV� GHVFDQWHOODGHV�
GLVFRQWLQXwWDWV�HQ�HO�IRUPLJy�R�DUPDGXUHV�YLVLEOHV����
/D�EDUUHUD�V
KD�GH�VLWXDU�D�OD�SRVLFLy�LQGLFDGD�D�OD�'7��DPE�OHV�PRGLILFDFLRQV�H[SUHVVDPHQW
DSURYDGHV�SHU�OD�')�GXUDQW�HO�UHSODQWHLJ����
1R�KL�KD�G
KDYHU�SHFHV�TXH�VREUHVXUWLQ�GH�O
DOLQHDFLy����
7ROHUjQFLHV�G
H[HFXFLy����
�� 5HSODQWHLJ�������FP���
�� 5HVVDOWV�HQWUH�WUDPV��������PP���
�� 1LYHOOV��������PP���

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

&21',&,216�*(1(5$/6����
$EDQV�G
H[HFXWDU�OD�SDUWLGD�KD�G
HVWDU�IHWD�OD�EDVH��FRPSOLQW�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7����
$EDQV�GH�FRPHQoDU�HO�PXQWDWJH�OD�')�KD�G
DSURYDU�HO�UHSODQWHLJ����
(O� FRQWUDFWLVWD� KD� GH� VRWPHWUH� D� O
DSURYDFLy� GH� OD� ')� HO� SOD� GH� PXQWDWJH� HQ� HO� TXH� V
KD
G
LQGLFDU�HO�PqWRGH�L�PLWMDQV�DX[LOLDUV�SUHYLVWRV����
/D�EDVH�GH�UHFRO]DPHQW�KD�GH�VHU�HVWDEOH�L�UHVLVWHQW����
6L�HO�PXQWDWJH�DIHFWpV�HO�WUjQVLW�GH�YLDQDQWV�R�YHKLFOHV��HO�FRQWUDFWLVWD�KD�GH�SUHVHQWDU�DPE
OD�VXILFLHQW�DQWHODFLy��D�O
DSURYDFLy�GH�OD�')��HO�VLVWHPD�GH�VHQ\DOLW]DFLy�L�HO�SURJUDPD�GH
WDOO��UHVWULFFLy�R�GHVYLDPHQW�GHO�WUjQVLW����
/D�FROāORFDFLy�GH�OD�SHoD�V
KD�GH�UHDOLW]DU�GH�PDQHUD�TXH�QR�UHEL�FRSV�TXH�OD�SXJXLQ�DIHFWDU����
/HV� LUUHJXODULWDWV� VXSHULRUV� D� �� �� FP� HQWUH� OD� VXSHUItFLH� GH� FRQWDFWH� GH� OD� EDUUHUD� L� HO
SDYLPHQW��V
KDQ�GH�FRUUHJLU�FROāORFDQW�EDQGHV�R�WLUHV�GH�JRPD����
/HV�SHFHV�V
KDQ�GH�PDQLSXODU�SHOV�SXQWV�G
DQFRUDWJH�GLVSRVDWV�SHU�D�DTXHVW�IL����
/D� XQLy� HQWUH� OHV� EDUUHUHV� V
KD� GH� IHU� DPE� HOV� HOHPHQWV� GH� FRQQH[Ly� VXEPLQLVWUDWV� SHO
IDEULFDQW����

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

P�GH�OODUJjULD�UHDOPHQW�FROāORFDW�G
DFRUG�DPE�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7����

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

�2UGHQ�GH���GH�IHEUHUR�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�HO�3OLHJR�GH�3UHVFULSFLRQHV�7pFQLFDV
*HQHUDOHV�SDUD�2EUDV�GH�&DUUHWHUDV�\�3XHQWHV��3*�������
�2UGHQ�)20������������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�DFWXDOL]DQ�GHWHUPLQDGRV�DUWtFXORV�GHO
3OLHJR�GH� 3UHVFULSFLRQHV� 7pFQLFDV�*HQHUDOHV�SDUD� 2EUDV�GH�&DUUHWHUDV�\�3XHQWHV�� UHODWLYRV�D
PDWHULDOHV� EiVLFRV�� D� ILUPHV� \� SDYLPHQWRV�� \� D� VHxDOL]DFLyQ�� EDOL]DPLHQWR� \� VLVWHPDV� GH
FRQWHQFLyQ�GH�YHKtFXORV��3*�������
�2UGHQ�&LUFXODU���������VREUH�FULWHULRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�VLVWHPDV�GH�FRQWHQFLyQ�GH�YHKtFXORV�

5HDO� 'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� MXOLR�� SRU� HO� TXH� VH� DSUXHED� OD� ,QVWUXFFLyQ� GH� +RUPLJyQ
(VWUXFWXUDO��(+(��������
�81(�������������6LVWHPDV�YLDOHV�GH�FRQWHQFLyQ�GH�YHKtFXORV��%DUUHUDV�GH�KRUPLJyQ��0DWHULDOHV
EiVLFRV�\�FRQWURO�GH�HMHFXFLyQ����

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

&21752/�'
(;(&8&,Ï��23(5$&,216�'(�&21752/����
(OV�SXQWV�GH�FRQWURO�PpV�GHVWDFDEOHV�VyQ�HOV�VHJ�HQWV����
�� ,QVSHFFLy�YLVXDO�GHO�PDWHULDO�DEDQV�GH�OD�VHYD�FROāORFDFLy��UHEXWMDQW�OHV�SHFHV�PDOPHVHV
�� 5HSODQWHLJ�GH�OD�VLWXDFLy�GH�OHV�SHFHV�
�� 3UHSDUDFLy�GH�OHV�VXSHUItFLHV�R�SXQWV�GH�UHFRO]DPHQW��QHWHMD�L�DQLYHOODPHQW�
�� &ROāORFDFLy�GH�O
DSXQWDODPHQW��HQ�FDV�TXH�VLJXL�QHFHVVDUL�
�� $QLYHOODPHQW�L�FRQWURO�WRSRJUjILF��VL�pV�HO�FDV��GH�OHV�SHFHV�FROāORFDGHV����
&21752/�'
(;(&8&,Ï��&5,7(5,6�'(�35(6$�'(�02675(6����
/HV�RSHUDFLRQV�GH�FRQWURO�V
KDQ�GH�UHDOLW]DU�VHJRQV�OHV�LQGLFDFLRQV�GH�OD�')����
&21752/�'
(;(&8&,Ï��,17(535(7$&,Ï�'(�5(68/7$76�,�$&78$&,216�(1�&$6�'
,1&203/,0(17����
&RUUHFFLy�SHU�SDUW�GHO�FRQWUDFWLVWD�GH�OHV�LUUHJXODULWDWV�REVHUYDGHV�
1R� HV� SHUPHWUj� OD� FRQWLQXDFLy� GHOV� WUHEDOOV� ILQV� TXH� QR� HVWLJXLQ� VROXFLRQDWV� HOV� GHIHFWHV
G
H[HFXFLy����
&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��23(5$&,216�'(�&21752/����
(OV�SXQWV�GH�FRQWURO�PpV�GHVWDFDEOHV�VyQ�HOV�VHJ�HQWV����
�� ,QVSHFFLy� YLVXDO� GH� OD� XQLWDW� ILQDOLW]DGD� L� FRQWURO� GH� OHV� FRQGLFLRQV� JHRPqWULTXHV

G
DFDEDW��VHJRQV�O
DUWLFOH������GH�OD�QRUPD�(+(�������
�� $VVDLJV�G
LQIRUPDFLy�FRPSOHPHQWDULD����

�� 'H� OHV� HVWUXFWXUHV� � SURMHFWDGHV� L� FRQVWUXwGHV� G
DFRUG� D� O
(+(����� HQ� OHV� TXH� HOV
PDWHULDOV� L� O
H[HFXFLy� KDJLQ� DVVROLW� OD� TXDOLWDW� SUHYLVWD�� FRPSURYDGD� PLWMDQoDQW� HOV
FRQWUROV�SUHFHSWLXV��VROV�QHFHVVLWHQ�VRWPHWUH
V�D�DVVDLJV�G
LQIRUPDFLy�L�HQ�SDUWLFXODU�D
SURYHV�GH�FjUUHJD��OHV�LQFORVHV�HQ�HOV�VHJ�HQWV�VXSzVLWV����

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



�� 4XDQ�DL[t�KR�GLVSRVL�OHV�,QVWUXFFLRQV��UHJODPHQWV�HVSHFtILFV�G
XQ�WLSXV�G
HVWUXFWXUD�R
HO�SOHF�GH�SUHVFULSFLRQV�WqFQLTXHV�SDUWLFXODUV�

�� 4XDQ� GHJXW� D� FDUjFWHU� SDUWLFXODU� GH� O
HVWUXFWXUD� FRQYLQJXL� FRPSURYDU� TXH� OD� PDWHL[D
UHXQHL[� � FHUWHV� FRQGLFLRQV� HVSHFtILTXHV�� (Q� DTXHVW� FDV� HO� SOHF� GH� SUHVFULSFLRQV
WqFQLTXHV�SDUWLFXODUV�HVWDEOLUj�HOV�DVVDLJV�RSRUWXQV�TXH�V
KDQ�GH�UHDOLW]DU��LQGLFDQW
DPE�WRWD�SUHFLVLy�OD�IRUPD�GH�UHDOLW]DU�ORV�L�OD�PDQHUD�G
LQWHUSUHWDU�HOV�UHVXOWDWV�

�� 4XDQ�D�MXGLFL�GH�OD�')�H[LVWHL[LQ�GXEWHV�UDRQDEOHV�VREUH�OD�VHJXUHWDW��IXQFLRQDOLWDW�R
GXUDELOLWDW�GH�O
HVWUXFWXUD����

&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��&5,7(5,6�'(�35(6$�'(�02675(6����
(OV�FRQWUROV�V
KDQ�GH�UHDOLW]DU�VHJRQV�OHV�LQGLFDFLRQV�GH�OD�')��L�HO�FRQWLQJXW�GHO�FDStWRO���
GH�OD�QRUPD�(+(�������
&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��,17(535(7$&,Ï�'(�5(68/7$76�,�$&78$&,216�(1�&$6�'
,1&203/,0(17����
6L�V
DSUHFLHQ�GHILFLqQFLHV�LPSRUWDQWV�HQ�O
HOHPHQW�FRQVWUXwW��OD�')�SRGUj�HQFDUUHJDU�DVVDLJV
G
LQIRUPDFLy�FRPSOHPHQWDULD��WHVWLPRQLV��XOWUDVRQV��HVFOHUzPHWUH��SHU�WDO�GH�WHQLU�FRQHL[HPHQW
GH�OHV�FRQGLFLRQV�GH�UHVLVWqQFLD�DVVROLGHV�R�DOWUHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�O
HOHPHQW����
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2%5$�(;(&87$'(6

3LQWDW�VREUH�SDYLPHQW�GH�PDUTXHV�YLDOV��IRUPDQW�OtQLHV�R�VLJQHV��DPE�ILQDOLWDWV�LQIRUPDWLYHV�L
UHJXODGRUHV�GHO�WUjQVLW����
6
KDQ�FRQVLGHUDW�OHV�PDUTXHV�VHJ�HQWV����
�� 0DUTXHV�ORQJLWXGLQDOV���
�� 0DUTXHV�WUDQVYHUVDOV���
�� 0DUTXHV�VXSHUILFLDOV���
6
KDQ�FRQVLGHUDW�HOV�OORFV�G
DSOLFDFLy�VHJ�HQWV����
�� 9LDOV�S~EOLFV���
�� 9LDOV�SULYDWV���
/
H[HFXFLy�GH�OD�XQLWDW�G
REUD�LQFORX�OHV�RSHUDFLRQV�VHJ�HQWV����
�� 3UHSDUDFLy�GH�OD�VXSHUItFLH�H[LVWHQW
�� 5HSODQWHLJ�L�SUHPDUFDW
�� $SOLFDFLy�GH�OD�PDUFD�YLDO
�� 3URWHFFLRQV�SURYLVLRQDOV�GXUDQW�O
DSOLFDFLy�L�HO�WHPSV�G
DVVHFDW���
&21',&,216�*(1(5$/6����
/HV�PDUTXHV�YLDOV�XWLOLW]DGHV�VHUDQ��G
DFRUG�DPE�OD�QRUPD�81(�(1�������GHOV�VHJ�HQWV�WLSXV����
�� (Q�IXQFLy�GH�OD�VHYD�YLGD�~WLO����

�� 3HUPDQHQWV��3�
�� 7HPSRUDOV��7����

�� (Q�IXQFLy�GH�OD�YLVLELOLWDW�QRFWXUQD�R�SURSLHWDWV�GH�UHWURUUHIOH[Ly����
�� 7LSXV����15���QR�UHWURUUHIOHFWDQWV
�� 7LSXV�,��5���UHWURUUHIOHFWDQWV�HQ�VHF
�� 7LSXV�,,��5:���UHWURUUHIOHFWDQWV�HQ�VHF�L�DPE�KXPLWDW
�� 7LSXV�,,��55���UHWURUUHIOHFWDQWV�HQ�VHF��DPE�KXPLWDW�L�DPE�SOXMD���

�� (Q�IXQFLy�GH�OHV�VHYHV�SURSLHWDWV�GH�UHVLVWqQFLD�DO�OOLVFDPHQW����
�� (VWUXFWXUDGHV��(�
�� 1R�HVWUXFWXUDGHV��1(����

�� (Q�IXQFLy�G
DOWUHV�XVRV�HVSHFLDOV����
�� 6RQRUHV��6�
�� )jFLOV�G
HOLPLQDU��)�
�� 'H�HPPDUFDU��%�
�� (PPDVFDUDGRUD��0�
�� (Q�IRUPD�GH�WDXOHU�G
HVFDFV��'����

�� (Q�IXQFLy�GH�OD�IRUPD�G
DSOLFDFLy����
�� 0DUTXHV�YLDOV��LQ�VLWX�
�� 0DUTXHV�YLDOV�SUHIDEULFDGHV���

/D�PDUFD�YLDO�R�VLVWHPD�GH�VHQ\DOLW]DFLy�KRULW]RQWDO�HVWDUj�IRUPDGD�SHU�XQ�PDWHULDO�EDVH�L�HQ
HO� VHX� FDV�� XQHV� DGGLFLRQV� GH� PDWHULDOV� GH� SUH�EDUUHMDW� L�R� GH� SRVW�EDUUHMDW� HQ� OHV

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

SURSRUFLRQV�LQGLFDGHV�D�OHV�LQVWUXFFLRQV�G
DSOLFDFLy�GHO�VLVWHPD����
(O�PDWHULDO�EDVH�HVWDUj�FRQVWLWXwW�SHU�SLQWXUHV��SOjVWLFV�HQ�IUHG�R�SHU�WHUPRSOjVWLFV����
(OV� UHTXLVLWV� HVVHQFLDOV� GH� OHV� PDUTXHV� YLDOV�� YLVLELOLWDW� QRFWXUQD�� YLVLELOLWDW� GL�UQD�
UHVLVWqQFLD�DO�OOLVFDPHQW�L�FRORU��KDQ�GH�FRPSOLU�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�81(�(1������L�HV
GHWHUPLQDUDQ�DPE�HOV�PqWRGHV�HVWDEOHUWV�HQ�DTXHVWD�QRUPD����
/HV�PDUTXHV�WLQGUDQ�HO�FRORU��IRUPD��GLPHQVLRQV�L�XELFDFLy�LQGLFDGHV�D�OD�'7����
+DQ�GH�WHQLU�OHV�YRUHV�QHWHV�L�EHQ�SHUILODGHV����
/D�FDSD�GH�SLQWXUD�KD�GH�VHU�FODUD��XQLIRUPH�L�GXUDGHUD����
'RVLILFDFLy�HVWjQGDUG�GHO�PDWHULDO�EDVH�SHU�D�PDUTXHV�YLDOV�SHUPDQHQWV����
�� 3LQWXUHV������J�P�
�� 7HUPRSOjVWLFV�HQ�FDSD�ILQD�������J�P�
�� 7HUPRSOjVWLFV�HQ�FDSD�JUXL[XGD�������J�P�
�� 3OjVWLFV�HQ�IUHG�HQ�GRV�FRPSRQHQWV�HQ�FDSD�ILQD�������J�P�
�� 3OjVWLFV�HQ�IUHG�HQ�GRV�FRPSRQHQWV�HQ�FDSD�JUXL[XGD�������J�P����
7ROHUjQFLHV�G
H[HFXFLy����
�� 5HSODQWHLJ��������FP���
�� 'RVLILFDFLy�GH�SLQWXUD�L�PLFURHVIHUHV����������������
0$548(6�9,$/6�5(75255()/(&7$176����
(O�PDWHULDO� EDVH�GH�OD�PDUFD� YLDO�SRUWDUj�LQFRUSRUDGHV��SHU�SUH�EDUUHMDW� L�R�SRVW�EDUUHMDW�
PLFURHVIHUHV�GH�YLGUH�TXH�OL�FRQIHULUDQ�HO�FDUjFWHU�UHWURUUHIOHFWDQW����
/D� UHWURUUHIOH[Ly� GH� OD� PDUFD� YLDO� HQ� FRQGLFLRQV� G
KXPLWDW� R� GH� SOXMD� HV� SRGUj� UHIRUoDU
PLWMDQoDQW� SURSLHWDWV� HVSHFLDOV� HQ� OD� VHYD� WH[WXUD� VXSHUILFLDO�� PLFURHVIHUHV� GH� YLGUH
JUXL[XGHV��R�DOWUHV�PLWMDQV����
'RVLILFDFLy� HVWjQGDUG� GH� PLFURHVIHUHV� GH� YLGUH� L� FjUUHJXHV� DQWLOOLVFDQWV� GH� SRVW�EDUUHMDW
DIHJLGHV�DO�PDWHULDO�EDVH����
�� 3LQWXUHV������J�P�
�� 7HUPRSOjVWLFV�HQ�FDSD�ILQD������J�P�
�� 7HUPRSOjVWLFV�HQ�FDSD�JUXL[XGD������J�P�
�� 3OjVWLFV�HQ�IUHG�HQ�GRV�FRPSRQHQWV�HQ�FDSD�ILQD������J�P�
�� 3OjVWLFV�HQ�IUHG�HQ�GRV�FRPSRQHQWV�HQ�FDSD�JUXL[XGD������J�P����
0$548(6�9,$/6�(1�&$55(7(5(6����
/HV�PDUTXHV�YLDOV�XWLOLW]DGHV�D�OD�[DU[D�GH�FDUUHWHUHV�GH�O
(VWDW�VHUDQ��G
DFRUG�DPE�OD�QRUPD
81(�(1�������GHOV�VHJ�HQWV�WLSXV����
�� (Q�IXQFLy�GH�OD�VHYD�YLGD�~WLO����

�� 3HUPDQHQWV��3���GH�FRORU�EODQF��XWLOLW]DGHV�HQ�OD�VHQ\DOLW]DFLy�KRULW]RQWDO�GH�FDUUHWHUHV
DPE�WUjQVLW�FRQYHQFLRQDO����

�� (Q�IXQFLy�GH�OD�YLVLELOLWDW�QRFWXUQD�R�SURSLHWDWV�GH�UHWURUUHIOH[Ly����
�� 7LSXV�,,��5:���PDUFD�YLDO�HVWUXFWXUDGD�R�QR��GLVVHQ\DGD�SHU�D�PDQWHQLU�OD�UHWURUUHIOH[Ly

HQ�VHF�L�DPE�KXPLWDW�
�� 7LSXV� ,,� �55��� PDUFD� YLDO� HVWUXFWXUDGD� GLVVHQ\DGD� SHU� D� PDQWHQLU� OD� UHWURUUHIOH[Ly� HQ

VHF��DPE�KXPLWDW�L�SOXMD����
�� (Q�IXQFLy�G
DOWUHV�XVRV�HVSHFLDOV����

�� 6RQRUHV��6���PDUFD�YLDO�DPE�UHVVDOWV�TXH�SURGXHL[�HIHFWHV�VRQRUV�L�PHFjQLFV��YLEUDFLRQV��
6HUDQ�SHUPDQHQWV�L�GH�WLSXV�,,��55��

�� 'H�HPPDUFDU��%���PDUFD�YLDO�SHUPDQHQW�GH�FRORU�QHJUH��XWLOLW]DGD�D�O
HPPDUFDW�GH�PDUTXHV
YLDOV�SHU�D�PLOORUDU�HO�VHX�FRQWUDVW�

�� (Q�IRUPD�GH�WDXOHOO�G
HVFDFV��'���PDUFD�YLDO�SHUPDQHQW�GH�FRORU�YHUPHOO��XWLOLW]DGD�SHU�D
VHQ\DOLW]DFLy�G
DFFpV�D�XQ�OOLW�GH�IUHQDGD����

(OV� UHTXLVLWV� GH� FRPSRUWDPHQW� GH� OHV� PDUTXHV� YLDOV� FRPSOLUDQ� DPE� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV
HVSHFLILFDGHV� D� OD� WDXOD� �����D� GHO� 3*� �� YLJHQW�� SHU� D� OHV� GH� FRORU� EODQF� L� D� OHV� WDXOHV
������E�L�������F�SHU�D�OHV�GH�FRORU�QHJUH�L�YHUPHOO�UHVSHFWLYDPHQW����
/D�PDUFD�YLDO�WLQGUj�OD�FODVVH�GH�GXUDELOLWDW�DGHTXDGD�D�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�OD�FDUUHWHUD
D�OD�TXH�V
KD�G
DSOLFDU��(Q�IXQFLy�GHO�IDFWRU�GH�GHVJDVW��FDOFXODW�VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV
GH�O
DUWLFOH�����������GHO�3*���YLJHQW��OD�GXUDELOLWDW�GHOV�UHTXLVLWV��DVVDMDGD�G
DFRUG�DPE�OD
QRUPD�81(�(1��������FRPSOLUj����
�� 0DUTXHV�YLDOV�GH�FRORUV�EODQF�L�QHJUH��FODVVHV�3���3��R�3�
�� 0DUTXHV�YLDOV�GH�FRORU�YHUPHOO��! �FODVVH�3����
(O�PDWHULDO�EDVH�GH�OD�PDUFD�YLDO�L�OD�VHYD�IRUPD�G
DSOLFDFLy�VHUDQ�FRPSDWLEOHV�DPE�HO�VXSRUW
VREUH�HO�TXH�V
KD�G
DSOLFDU����
�� (Q� DFWXDFLRQV� GH� UHSLQWDW�� FRPSOLUj� HOV� FULWHULV� GH� FRPSDWLELOLWDW� DPE� OD� PDUFD� YLDO

H[LVWHQW��G
DFRUG�DPE�OD�WDXOD�������GHO�3*���YLJHQW�
�� (Q� DSOLFDFLRQV� VREUH� SDYLPHQW� QRX�� VHUj� FRQIRUPH� DPE� HOV� FULWHULV� HVWDEOHUWV� D� OD� WDXOD

�������GHO�3*���YLJHQW����
(OV� UHTXLVLWV� GH� FRPSRUWDPHQW� GH� OHV� PDUTXHV� YLDOV�� GXUDQW� HO� SHUtRGH� GH� JDUDQWLD�� KDQ� GH
FRPSOLU�DPE�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�HVSHFLILFDGHV�D�OD�WDXOD��������GHO�3*���YLJHQW��SHU�D�OHV�GH
FRORU� EODQF� L� D� OHV� WDXOHV� ������E� L� ������F� SHU� D� OHV� GH� FRORU� QHJUH� L� YHUPHOO
UHVSHFWLYDPHQW����

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

&21',&,216�*(1(5$/6����
6
KD�GH�WUHEDOODU�D�XQD�WHPSHUDWXUD�HQWUH����L����&�L�DPE�YHQWV�LQIHULRUV�D����NP�K����
1R�SRGUj�DSOLFDU�VH�OD�PDUFD�YLDO����

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



�� 4XDQ�OD�WHPSHUDWXUD�GHO�VXEVWUDW�QR�VXSHUL�DOPHQ\V�HQ���&�DO�SXQW�GH�URVDGD�
�� 4XDQ�HO�SDYLPHQW�HVWLJXL�KXPLW����
$EDQV�GH�FRPHQoDU�OHV�IHLQHV��OD�')�KD�G
DSURYDU�O
HTXLS��OHV�PHVXUHV�GH�SURWHFFLy�GHO�WUjQVLW
L�OHV�VHQ\DOLW]DFLRQV�DX[LOLDUV����
1R�V
LQLFLDUDQ�REUHV�TXH�DIHFWLQ�D�OD�OOLXUH�FLUFXODFLy�VHQVH�KDYHU�FROāORFDW�OD�FRUUHVSRQHQW
VHQ\DOLW]DFLy�� DEDOLVDPHQW� L�� HQ� HO� VHX� FDV�� GHIHQVHV�� /D� VHYD� IRUPD�� VXSRUW�� FRORUV�
SLFWRJUDPHV�L�GLPHQVLRQV�HV�FRUUHVSRQGUDQ�DPE�O
HVWDEOHUW�D�OD�1RUPD�GH�&DUUHWHUHV�������,&�L
FDWjOHJ�G
(OHPHQWV�GH�6HQ\DOLW]DFLy��$EDOLVDPHQW�L�'HIHQVD�SHU�D�FLUFXODFLy�YLDO����
/
DSOLFDFLy� GH� OD� PDUFD� YLDO� HV� UHDOLW]DUj� G
DFRUG� DPE� OHV� LQVWUXFFLRQV� GHO� VLVWHPD� GH
VHQ\DOLW]DFLy�YLDO�KRULW]RQWDO��VXEPLQLVWUDW�SHO�IDEULFDQW��TXH�LQFORXUDQ�FRP�D�PtQLP����
�� ,GHQWLILFDFLy�GHO�IDEULFDQW
�� 'RVLILFDFLRQV
�� 7LSXV�L�SURSRUFLRQV�GH�PDWHULDOV�GH�SRVW�EDUUHMDW��HQ�HO�VHX�FDV
�� 1HFHVVLWDW�R�QR�GH�PLFURHVIHUHV�GH�YLGUH�GH�SUH�EDUUHMDW���
/D� PDTXLQjULD� L� HTXLSV� GH� SRVDGD� HQ� REUD� GH� PDUTXHV� YLDOV� FRPSOLUDQ� HOV� UHTXLVLWV� TXH
HVWDEOHL[�O
DUWLFOH�������GHO�3*���YLJHQW�L�HV�FODVVLILFDUDQ�L�FDUDFWHULW]DUDQ�VHJRQV�HO�TXH
HVSHFLILFD�OD�QRUPD�81(�������������
(O� FRPSOLPHQW� G
DTXHVWV� UHTXLVLWV� V
KDXUj� G
DFUHGLWDU� PLWMDQoDQW� OD� SUHVHQWDFLy� GH� OD
GHFODUDFLy� GHO� FRQWUDFWLVWD�� TXH� SHU� D� FDGD� PjTXLQD� D� XWLOLW]DU� KD� G
LQFORXUH� OD� VHJ�HQW
LQIRUPDFLy��G
DFRUG�DPE�OD�QRUPD�81(�������������
�� )LW[D�WqFQLFD�GH�FDGD�PjTXLQD
�� 5HTXLVLWV�DVVRFLDWV�D�FDGD�FODVVH�GH�PjTXLQD
�� ,GHQWLILFDFLy�GHOV�HOHPHQWV�GH�OD�PjTXLQD���
$EDQV�GHO�FRPHQoDPHQW�GH�FDGD�XQLWDW�G
REUD��LQFORVRV�DPSOHV�GLIHUHQWV�GH�OtQLHV�L�SHU�D�FDGD
HTXLS�� V
KD� GH� SURFHGLU�� VRWD� OD� VXSHUYLVLy� GH� OD� ')�� D� O
DMXVW� GH� OD� PDTXLQjULD� SHU� D
GHWHUPLQDU�HOV�SDUjPHWUHV�G
DSOLFDFLy�G
DFRUG�DPE�HO�TXH�HVSHFLILFD�OD�QRUPD�81(�����������L
V
HOHYDUj�DFWD�GH�FDGD�XQ�GHOV�DMXVWRV�UHDOLW]DWV����
6
KDQ�GH�SUHYHXUH�VLVWHPHV�GH�GUHQDWJH�SHU�D�HYLWDU�TXH�OHV�PDUTXHV�YLDOV�DSOLFDGHV�VLJXLQ�OD
FDXVD�GH�OD�IRUPDFLy�G
XQD�SHOāOtFXOD�G
DLJXD�VREUH�HO�SDYLPHQW����
/D� VXSHUItFLH� RQ� V
KD� G
DSOLFDU� OD� SLQWXUD� KD� G
HVWDU� QHWD�� VHQVH� PDWHULDOV� QR� DGKHULWV� L
FRPSOHWDPHQW�VHFD����
4XDQ� HO� VLVWHPD� GH� VHQ\DOLW]DFLy� YLDO� KRULW]RQWDO� QR� VLJXL� FRPSDWLEOH� DPE� HO� VXEVWUDW
�SDYLPHQW� R� PDUFD� YLDO� DQWLJD��� HV� SURFHGLUj� D� O
HVERUUDW� GH� OD� PDUFD� YLDO� H[LVWHQW�� R� D
O
DSOLFDFLy�G
XQD�LPSULPDFLy�R�G
XQ�WUDFWDPHQW�VXSHUILFLDO�DGHTXDW��VHJRQV�HO�SDUHU�GH�OD�')�
SHU�D�JDUDQWLU�DTXHVWD�FRPSDWLELOLWDW����
(Q� HO� FDV� GH� VXSHUItFLHV� GH� IRUPLJy�� QR� KDQ� GH� TXHGDU� UHVWHV� GH� SURGXFWHV� R� PDWHULDOV
XWLOLW]DWV�SHU�DO�FXUDW�GHO�IRUPLJy����
4XDQ� HO� IDFWRU� GH� OXPLQjQFLD� GHO� SDYLPHQW� VLJXL� !� ������ VHJRQV� 81(�(1� ������ V
HPPDUFDUj� OD
PDUFD�YLDO�DPE�XQD�PDUFD�G
HPPDUFDU�SLQWDGD�D�EDQGD�L�EDQGD�DPE�XQ�DPSOH�LJXDO�D�OD�PHLWDW�GHO
FRUUHVSRQHQW�D�OD�PDUFD�YLDO�H[LVWHQW����
6L�OD�VXSHUItFLH�D�SLQWDU�pV�XQ�PRUWHU�R�IRUPLJy��QR�SUHVHQWDUj�HIORUHVFqQFLHV��QL�UHDFFLRQV
DOFDOLQHV����
6L�OD�VXSHUItFLH�RQ�V
DSOLFD�OD�SLQWXUD�pV�OOLVD�L�QR�Wp�SURX�DGKHUqQFLD�DPE�OD�SLQWXUD��V
KD
GH�IHU�XQ�WUDFWDPHQW�SHU�D�GRQDU�OL�XQ�JUDX�G
DGKHUqQFLD�VXILFLHQW����
6L� OD� VXSHUItFLH� SUHVHQWD� GHIHFWHV� R� IRUDWV�� V
KDQ� GH� FRUUHJLU� DEDQV� G
DSOLFDU� OD� SLQWXUD�
XWLOLW]DQW�PDWHULDO�GHO�PDWHL[�WLSXV�TXH�HO�SDYLPHQW�H[LVWHQW����
$EDQV�G
DSOLFDU�OD�SLQWXUD�V
KD�GH�IHU�XQ�UHSODQWHLJ�WRSRJUjILF��TXH�VHUj�DSURYDW�SHU�OD�')����
6
KDQ�GH�SURWHJLU�OHV�PDUTXHV�GHO�WUjQVLW�GXUDQW�HO�SURFpV�LQLFLDO�G
DVVHFDW����

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

0$548(6�/21*,78',1$/6�2�0$548(6�75$169(56$/6����
P� GH� OODUJjULD� SLQWDGD�� G
DFRUG� DPE� OHV� HVSHFLILFDFLRQV� GH� OD� '7� L� PHVXUDW� HQ� O
HL[� GH� OD
PDUFD�VREUH�HO�SDYLPHQW����
$TXHVWD� SDUWLGD� LQFORX� OHV� RSHUDFLRQV� DX[LOLDUV� GH� QHWHMD� L� DFRQGLFLRQDPHQW� GHO� SDYLPHQW� D
SLQWDU����
0$548(6�683(5),&,$/6����
P��GH�VXSHUItFLH�SLQWDGD��VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7��PHVXUDQW�OD�VXSHUItFLH�UHDOPHQW
H[HFXWDGD�VREUH�HO�SDYLPHQW����
$TXHVWD� SDUWLGD� LQFORX� OHV� RSHUDFLRQV� DX[LOLDUV� GH� QHWHMD� L� DFRQGLFLRQDPHQW� GHO� SDYLPHQW� D
SLQWDU����

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

9,$/6�3Ò%/,&6����
2UGHQ� GH� ��� GH� MXOLR� GH� ����� SRU� OD� TXH� VH� DSUXHED� OD� 1RUPD� ����,&� 0DUFDV� 9LDOHV�� GH� OD
,QVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV����
�2UGHQ�GH���GH�IHEUHUR�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�HO�3OLHJR�GH�3UHVFULSFLRQHV�7pFQLFDV
*HQHUDOHV�SDUD�2EUDV�GH�&DUUHWHUDV�\�3XHQWHV��3*�������
�2UGHQ�)20������������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�DFWXDOL]DQ�GHWHUPLQDGRV�DUWtFXORV�GHO
3OLHJR�GH� 3UHVFULSFLRQHV� 7pFQLFDV�*HQHUDOHV�SDUD� 2EUDV�GH�&DUUHWHUDV�\�3XHQWHV�� UHODWLYRV�D
PDWHULDOHV� EiVLFRV�� D� ILUPHV� \� SDYLPHQWRV�� \� D� VHxDOL]DFLyQ�� EDOL]DPLHQWR� \� VLVWHPDV� GH
FRQWHQFLyQ�GH�YHKtFXORV��3*�������

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������

�2UGHQ�)20�����������GH���GH�PD\R��SRU�OD�TXH�VH�PRGLILFD�OD�2UGHQ�)20������������GH����GH
GLFLHPEUH�� SRU� OD� TXH� VH� DFWXDOL]DQ� GHWHUPLQDGRV� DUWtFXORV� GHO� 3OLHJR� GH� 3UHVFULSFLRQHV
7pFQLFDV� *HQHUDOHV� SDUD� 2EUDV� GH� &DUUHWHUDV� \� 3XHQWHV�� UHODWLYRV� D� PDWHULDOHV� EiVLFRV�� D
ILUPHV� \� SDYLPHQWRV�� \� D� VHxDOL]DFLyQ�� EDOL]DPLHQWR� \� VLVWHPDV� GH� FRQWHQFLyQ� GH� YHKtFXORV
�3*�������
�*XtD�SDUD�HO�SUR\HFWR�\�HMHFXFLyQ�GH�REUDV�GH�VHxDOL]DFLyQ�KRUL]RQWDO���
�81(�(1�����������$�������0DWHULDOHV�SDUD�VHxDOL]DFLyQ�YLDO�KRUL]RQWDO��&RPSRUWDPLHQWR�GH�ODV
PDUFDV�YLDOHV�DSOLFDGDV�VREUH�OD�FDO]DGD����
9,$/6�35,9$76����
1R�KL�KD�QRUPDWLYD�GH�FRPSOLPHQW�REOLJDWRUL����

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

&21752/�'
(;(&8&,Ï��23(5$&,216�'(�&21752/����
(OV�SXQWV�GH�FRQWURO�PpV�GHVWDFDEOHV�VyQ�HOV�VHJ�HQWV����
�� 5HYLVLy�GH�OHV�FRQGLFLRQV�G
HPPDJDW]HPDWJH�L�FRQVHUYDFLy�GHOV�PDWHULDOV����
�� 5HYLVLy�GH�OD�GDWD�GH�IDEULFDFLy�GHOV�PDWHULDOV����
�� 5HYLVLy� GHO� SDUW� GLDUL� OOLXUDW� SHO� FRQWUDFWLVWD�� TXH� LQFORX�� FRP� D� PtQLP� OD� VHJ�HQW

LQIRUPDFLy����
�� 5HIHUqQFLD�GHOV�ORWV�L�GRVLILFDFLRQV�GHOV�PDWHULDOV�FRQVXPLWV�
�� &RQGLFLRQV��WHPSHUDWXUD��SUHVVLy��HWF�����XWLOLW]DGHV�HQ�HOV�HTXLSV�G
DSOLFDFLy�
�� 7LSXV�L�GLPHQVLRQV�GH�OD�PDUFD�YLDO�
�� /RFDOLW]DFLy�L�UHIHUqQFLD�VREUH�HO�SDYLPHQW�GH�OHV�PDUTXHV�YLDOV�
�� 'DWD�GH�SRVDGD�HQ�REUD�
�� 7HPSHUDWXUD�L�KXPLWDW�UHODWLYD�DO�FRPHQoDPHQW�L�D�PHLWDW�GH�OD�MRUQDGD�GH�WUHEDOO�
�� 2EVHUYDFLRQV�L�LQFLGqQFLHV�TXH�SXJXLQ�LQIOXLU�HQ�OD�YLGD�~WLO�R�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�OD

PDUFD�YLDO�DSOLFDGD����
�� &RPSURYDFLy�GHO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�GRVLILFDFLRQV�HVSHFLILFDGHV����
�� ,QVSHFFLRQV�SHU�D�YHULILFDU�OD�LQIRUPDFLy�LQFORVD�HQ�HO�SDUW�G
REUD�L�D�O
DFWD�G
DMXVW�GH

OD�PDTXLQjULD����
(OV�FRQWUROV�HV�UHDOLW]DUDQ�G
DFRUG�DPE�O
DSDUWDW���������GHO�3*���YLJHQW����
&21752/�'
(;(&8&,Ï��&5,7(5,6�'(�35(6$�'(�02675(6����
'XUDQW�O
DSOLFDFLy�GH�OD�SLQWXUD��OD�SUHVD�GH�PRVWUHV�SHU�D�FRPSURYDFLy�GH�OHV�GRVLILFDFLRQV
HV�UHDOLW]DUj�G
DFRUG�DPE�HO�TXH�HVWDEOHL[�O
DUWLFOH�����������GHO�3*���YLJHQW����
&21752/�'
(;(&8&,Ï��,17(535(7$&,Ï�'(�5(68/7$76�,�$&78$&,216�(1�&$6�'
,1&203/,0(17����
(V� UHEXWMDUDQ� OHV� PDUTXHV� YLDOV� DSOLFDGHV� G
XQ� PDWHL[� WLSXV� TXDQ� HV� GRQLQ� HOV� VHJ�HQWV
VXSzVLWV����
�� (OV�PDWHULDOV�DSOLFDWV�QR�HV�FRUUHVSRQHQ�DPE�HOV�DSOHJDWV�
�� /D�PDTXLQjULD�XWLOLW]DGD�QR�FRPSOHL[�HOV�UHTXLVLWV�HVSHFLILFDWV�D�O
DUWLFOH���������GHO�3*

��YLJHQW�
�� /HV�FRQGLFLRQV�GH�SRVDGD�HQ�REUD�QR�HV�FRUUHVSRQHQ�DPE�OHV�DSURYDGHV�D�O
DFWD�G
DMXVW�GH

O
REUD�
�� (O� YDORU� PLWMj� GH� OD� GRVLILFDFLy� GH� FDGD� PDWHULDO� pV� LQIHULRU� D� OHV� GRVLILFDFLRQV

HVSHFLILFDGHV�
�� (O�FRHILFLHQW�GH�YDULDFLy�GH�OD�GRVLILFDFLy�GHO�PDWHULDO�DSOLFDW�VXSHUD�HO��������
(O�&RQWUDFWLVWD�H[HFXWDUj�GH�QRX��D�FjUUHF�VHX��OHV�PDUTXHV�YLDOV�TXH�KDJLQ�HVWDW�UHEXWMDGHV����
&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��23(5$&,216�'(�&21752/����
'XUDQW�HO�SHUtRGH�GH�JDUDQWLD����DQ\V�D�SDUWLU�GH�OD�GDWD�G
DSOLFDFLy��HV�UHDOLW]DUDQ�FRQWUROV
SHULzGLFV� GH� OHV� PDUTXHV� YLDOV� SHU� D� YHULILFDU�� LQ� VLWX�� VL� FRPSOHL[HQ� HOV� UHTXLVLWV
HVSHFLILFDWV����
(OV�FRQWUROV�HV�UHDOLW]DUDQ�GH�IRUPD�SXQWXDO��GH�PDQHUD�FRQWtQXD��R�DPE�HOV�GRV�PqWRGHV����
�� 0qWRGH�G
DVVDLJ�SXQWXDO����

�� (V�UHDOLW]DUj�DPE�HTXLSV�SRUWjWLOV�
�� (V� YHULILFDUDQ� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� HVSHFLILFDGHV� D� OD� WDXOD� ������� GHO� 3*� �� YLJHQW�

LQFORHQW��FRP�D�PtQLP��HO�FRHILFLHQW�GH�OXPLQjQFLD�UHWURUUHIOH[DGD�HQ�VHF����
�� 0qWRGH�G
DVVDLJ�FRQWLQX����

�� (V�UHDOLW]DUj�DPE�HTXLSV�GLQjPLFV�G
DOW�UHQGLPHQW��VHJRQV�81(�(1������
�� (V�YHULILFDUj��FRP�D�PtQLP��HO�FRHILFLHQW�GH�OXPLQjQFLD�UHWURUUHIOH[DGD�HQ�VHF�
�� /D� ')� SRGUj� VROāOLFLWDU� OD� PHVXUD� GHO� FRHILFLHQW� GH� IULFFLy� R� DOWUHV� FDUDFWHUtVWLTXHV

DGGLFLRQDOV����
&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��&5,7(5,6�'(�35(6$�'(�02675(6����
(OV� FRQWUROV� HV� UHDOLW]DUDQ� VHJRQV� OHV� LQVWUXFFLRQV� GH� OD� ')�� TXH� GXUDQW� HO� SHUtRGH� GH
JDUDQWLD� SRGUj� VROāOLFLWDU� OD� UHDOLW]DFLy� GH� FRPSURYDFLRQV� GH� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GH� OHV
PDUTXHV�YLDOV�HQ�TXDOVHYRO�PRPHQW�L�WDQWHV�YHJDGHV�FRP�FRQVLGHUL�RSRUW~����
&21752/�'(�/
2%5$�$&$%$'$��,17(535(7$&,Ï�'(�5(68/7$76�,�$&78$&,216�(1�&$6�'
,1&203/,0(17����
(V� UHEXWMDUDQ� OHV� PDUTXHV� YLDOV� TXH� QR� FRPSOHL[LQ�� GXUDQW� HO� SHUtRGH� GH� JDUDQWLD�� HOV
UHTXLVLWV�GH�FRPSRUWDPHQW�HVSHFLILFDWV�D�OHV�WDXOHV��������������E�L������F�GHO�3*��YLJHQW�
SHU�DOV�FRORUV�EODQF��QHJUH�L�YHUPHOO�UHVSHFWLYDPHQW����
(O�&RQWUDFWLVWD�UHSLQWDUj�GH�QRX��D�FjUUHF�VHX��OHV�PDUTXHV�YLDOV�TXH�KDJLQ�HVWDW�UHEXWMDGHV����
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����'(),1,&,Ï�,�&21',&,216�'(�/(6�3$57,'(6�'
2%5$�(;(&87$'(6

6HQ\DOLW]DFLy�TXH�UHIHULGD�D�XQ�REMHFWH��DFWLYLWDW�R�VLWXDFLy��GHWHUPLQDGHV��SURSRUFLRQL�XQD�LQGLFDFLy�R�XQD�REOLJDFLy�UHODWLYD�D
OD�VHJXUHWDW�R�OD�VDOXW�HQ�HO�WUHEDOO�PLWMDQoDQW�XQ�VHQ\DO�HQ�IRUPD�GH�SODIy�R�XQ�FRORU��VHJRQV�SURFHGHL[L�
&21',&,216�'¶87,/,7=$&,Ï�
3ULQFLSLV�JHQHUDOV�
3HU�D�OD�XWLOLW]DFLy�GH�OD�VHQ\DOLW]DFLy�GH�VHJXUHWDW�V¶KD�GH�SDUWLU�GHOV�VHJ�HQWV�SULQFLSLV�JHQHUDOV�
��/D�VHQ\DOLW]DFLy�PDL�QR�HOLPLQD�HO�ULVF�
�� 8QD� FRUUHFWD� VHQ\DOLW]DFLy� QR� GLVSHQVD� GH� O¶DGRSFLy� GH� PHVXUHV� GH� VHJXUHWDW� L� SURWHFFLy� SHU� SDUW� GHOV� SURMHFWLVWHV� L
UHVSRQVDEOHV�GH�OD�VHJXUHWDW�HQ�FDGD�WDOO�
��(OV�GHVWLQDWDULV�KDXUDQ�GH�WHQLU�XQ�FRQHL[HPHQW�DGHTXDW�GHO�VLVWHPD�GH�VHQ\DOLW]DFLy�
��/D�VHQ\DOLW]DFLy�LQGLVFULPLQDGD�SRW�SURYRFDU�FRQIXVLy�R�GHVSUHRFXSDFLy�HQ�TXL�KR�UHEL��HOLPLQDQW�OD�VHYD�HILFjFLD�SUHYHQWLYD�� ��
&5,7(5,6�'(�6(1<$/,7=$&,Ï�3529,6,21$/�(1�/(6�2%5(6�'(�&216758&&,Ï�
/D�VHYD�IRUPD��VXSRUW��FRORUV��SLFWRJUDPHV�L�GLPHQVLRQV�HV�FRUUHVSRQGUDQ�DPE�HOV�HVWDEOHUWV�HQ�HO�5'�����������GH����G¶DEULO�
L�HVWDUDQ�DGYHUWLQW��SURKLELQW��REOLJDQW�R�LQIRUPDQW�HQ�HOV�OORFV�HQ�TXq�UHDOPHQW�HV�QHFHVVLWL��L�VRODPHQW�HQ�DTXHVWV�
(Q�DTXHOOHV�REUHV�HQ�OHV�TXDOV�OD�LQWUXVLy�GH�SHUVRQHV�DOLHQHV�KL�VLJXL�XQD�SRVVLELOLWDW��KDXUDQ�GH�FROāORFDU�VH�HOV�VHQ\DOV�GH
VHJXUHWDW��DPE�OOHJHQGHV�DO�VHX�SHX��VHQ\DO�DGGLFLRQDO���LQGLFDWLYHV�GHO�VHXV�UHVSHFWLXV�FRQWLQJXWV�
6¶LQVWDOāODUDQ�SUHIHUHQWPHQW�D�XQD�DOWXUD�L�SRVLFLy�DGHTXDGHV�D�O¶DQJOH�YLVXDO�GHOV�VHXV�GHVWLQDWDULV��WHQLQW�HQ�FRPSWH�SRVVLEOHV
REVWDFOHV��HQ�OD�SUR[LPLWDW�LPPHGLDWD�GHO�ULVF�R�REMHFWH�D�VHQ\DOLW]DU�R��TXDQW�HV�WUDFWL�G¶�XQ�ULVF�JHQHUDO��HQ�O¶DFFpV�D�OD�]RQD
GH�ULVF�
/¶HPSODoDPHQW�GHO�VHQ\DO��VHUj�DFFHVVLEOH��HVWDUj�EHQ�LOāOXPLQDW�L�VHUj�IjFLOPHQW�YLVLEOH�
1R�VH�VLWXDUDQ�JDLUHV�VHQ\DOV�SUz[LPV�HQWUH�Vt��1RWD��&DO�UHFRUGDU�TXH�HO�UqWRO�JHQHUDO�HQXQFLDWLX�GHOV�VHQ\DOV�GH�VHJXUHWDW�
TXH�DFRVWXPD�D�VLWXDU�VH�D�O¶HQWUDGD�GH�O¶REUD��Wp�~QLFDPHQW�OD�FRQVLGHUDFLy�GH�SODIy��LQGLFDWLX�
(OV�VHQ\DOV�KDXUDQ�GH�UHWLUDU�VH�TXDQ�GHL[L�G¶H[LVWLU�OD�VLWXDFLy�TXH�MXVWLILFDYD�HO�VHX�HPSODoDPHQW�
1R�V¶�LQLFLDUDQ�REUHV�TXH�DIHFWLQ�D�OD�OOLXUH�FLUFXODFLy�VHQVH�KDYHU�FROāORFDW�OD�FRUUHVSRQHQW�VHQ\DOLW]DFLy��DEDOLVDPHQW�L��HQ�HO
VHX�FDV��GHIHQVHV��/D�VHYD�IRUPD��VXSRUW��FRORUV��SLFWRJUDPHV�L�GLPHQVLRQV�HV�FRUUHVSRQGUDQ�DPE�O¶�HVWDEOHUW�HQ�OD�1RUPD�GH
&DUUHWHUHV�������,&�L�FDWjOHJ�G¶(OHPHQWV�GH�6HQ\DOLW]DFLy��$EDOLVDPHQW�L�'HIHQVD�SHU�D�FLUFXODFLy�YLDO�
/D�SDUW� LQIHULRU�GHOV�VHQ\DOV�HVWDUDQ�D���P�VREUH� OD�FDOoDGD��6¶H[FHSWXD�HO�FDV�GHOV�VHQ\DOV�³6(17,7�352+,%,7´� L� ³6(17,7
2%/,*$725,´�HQ�FDOoDGHV�GLYHUJHQWV��TXH�SRGUDQ�FROāORFDU�VH�VREUH�XQ�SDO�VRODPHQW��D�OD�PtQLPD�DOWXUD�� ��
(OV�VHQ\DOV�L�SODIRQV�GLUHFFLRQDOV��HV�FROāORFDUDQ�VHPSUH�SHUSHQGLFXODUV�D�O¶HL[�GH�OD�YLD��PDL�LQFOLQDWV�
(O�IRQV�GHOV�VHQ\DOV�SURYLVLRQDOV�G¶REUD�VHUj�GH�FRORU�JURF�
(VWj�SURKLELW�SRVDU�FDUWHOOV�DPE�PLVVDWJHV�HVFULWV��GLIHUHQWV�GHOV�TXH�ILJXUHQ�HQ�HO�&RGL�GH�&LUFXODFLy�
7RW� VHQ\DO� TXH� LPSOLTXL� XQD� 352+,%,&,Ï� R� 2%/,*$&,Ï� KDXUj� GH� VHU� UHSHWLGD� D� LQWHUYDOV� G¶�� PLQ�� �V�YHORFLWDW� OLPLWDGD�� L
DQXOāODGD�HQ�TXDQW�VLJXL�SRVVLEOH�
7RWD�VHQ\DOLW]DFLy�G¶REUHV�TXH�H[LJHL[L� O¶RFXSDFLy�GH�SDUW�GH� O¶HVSODQDGD�GH� OD�FDUUHWHUD��HV�FRPSRVDUj��FRP�D�PtQLP��GHOV
VHJ�HQWV�HOHPHQWV�
��6HQ\DO�GH�SHULOO�³2%5(6´��3ODFD�73�±����
��%DUUHUD�TXH�OLPLWL�IURQWDOPHQW�OD�]RQD�QR�XWLOLW]DEOH�GH�O¶HVSODQDGD
/D�SODFD�³2%5(6´�KDXUj��G¶HVWDU��FRP��D��PtQLP��D�����P�L��FRP�D�Pj[LP��D�����P�GH�OD�EDUUHUD��HQ�IXQFLy�GH�OD�YLVLELOLWDW�GHO
WUDP�� GH� OD� YHORFLWDW� GHO� WUjILF� L� GHO� Q~PHUR� GH� VHQ\DOV� FRPSOHPHQWDULV�� TXH� HV� QHFHVVLWLQ� FROāORFDU� HQWUH� VHQ\DO� L� EDUUHUD�
)LQDOLW]DWV�HOV�WUHEDOOV�KDXUDQ�GH�UHWLUDU�VH�WRWDOPHQW��VL�QR�TXHGD�FDS�REVWDFOH�HQ�OD�FDOoDGD�
3HU� D� DFODULU�� FRPSOHWDU� R� LQWHQVLILFDU� OD� VHQ\DOLW]DFLy� PtQLPD�� SRGUj� DIHJLU�VH�� VHJRQV� OHV� FLUFXPVWjQFLHV�� HOV� VHJ�HQWV
HOHPHQWV�
�� /LPLWDFLy� SURJUHVVLYD� GH� OD� YHORFLWDW�� HQ� HVFDORQV�Pj[LPV� GH� ��� NP�K�� GHV� GH� OD�Pj[LPD� SHUPHVD� D� OD� FDUUHWHUD� ILQV� OD
GHWHQFLy�WRWDO�VL�IRV�QHFHVVDUL��3ODFD�75�±�������(O�SULPHU�VHQ\DO�GH�OLPLWDFLy�SRW�VLWXDU�VH�SUq�YLDPHQW�D�OD�GH�SHULOO�³2%5(6´
��$YtV�GH�UqJLP�GH�FLUFXODFLy�D�OD�]RQD�DIHFWDGD��3ODTXHV�73�±�����75�±������75�±����75�±����75�±�����
��2ULHQWDFLy�GHOV�YHKLFOHV�SHU�OHV�SRVVLEOHV�GHVYLDFLRQV��3ODFD�75�±������
��'HOLPLWDFLy�ORQJLWXGLQDO�GH�OD�]RQD�RFXSDGD�
1R�V¶KD�GH� OLPLWDU� OD�YHORFLWDW�SHU�VRWD�GH����NP�K�HQ�DXWRSLVWD�R�DXWRYLHV��QL�D����NP�D� OD� UHVWD�GH� OHV�YLHV�� OOHYDW�GHO�FDV
G¶RUGHQDFLy�HQ�VHQWLW�~QLF�DOWHUQDWLX��TXH�SRGUj�UHEDL[DU�VH�D����NP�K�
/¶RUGHQDFLy�HQ�VHQWLW�~QLF�³$/7(51$7,8´�HV�GXUj�D�WHUPH�SHU�XQ�GHOV�VHJ�HQWV�VLVWHPHV�
��(VWDEOLPHQW�GH� OD�SULRULWDW�G¶XQ�GHOV�VHQWLWV�PLWMDQoDQW�VHQ\DOV� IL[RV��&LUFXODU��DPE� IOHW[D�YHUPHOOD� L�QHJUD��4XDGUDGD��DPE
IOHW[D�YHUPHOOD�L�EODQFD�
��2UGHQDFLy� GL�UQD�PLWMDQoDQW� VHQ\DOV�PDQXDOV� �SDOHWHV� R� GLVFRV��� VL� HOV� VHQ\DOLW]DGRUV� HV� SRGHQ� FRPXQLFDU� YLVXDOPHQW� R

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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PLWMDQoDQW�UDGLR�WHOqIRQ��1RWD��(O�VLVWHPD�GH�³WHVWLPRQL´�HVWj�WRWDOPHQW�SURVFULW�
��0LWMDQoDQW�VHPjIRU�UHJXODGRU�
4XDQ� V¶KDJL� GH� WDOODU� WRWDOPHQW� OD� FDUUHWHUD� R� V¶HVWDEOHL[L� VHQWLW� ~QLF� DOWHUQDWLX�� GXUDQW� OD� QLW�� OD� GHWHQFLy� VHUj� UHJXODGD
PLWMDQoDQW�VHPjIRUV��'XUDQW�HO�GLD��SRGHQ�XWLOLW]DU�VH�VHQ\DOLW]DGRUV�DPE�DUPLOOD�IRWROXPLQLVFHQW�� ��
4XDQ�SHU�OD�]RQD�GH�FDOoDGD�OOLXUH�SXJXLQ�FLUFXODU�GXHV�ILOHV�GH�YHKLFOHV�V¶LQGLFDUj�OD�GHVYLDFLy�GH�O¶REVWDFOH�DPE�XQD�VqULH�GH
VHQ\DOV�75�±����� �GLUHFFLy�REOLJDWzULD��� LQFOLQDGHV�D����� L� IRUPDQW�HQ�SODQWD�XQD�D� OLQHDFLy� UHFWD�� O¶DQJOH�GH� OD�TXDO�DPE�HO
FDQWHOO�GH�OD�FDUUHWHUD�VLJXL�LQIHULRU�TXDQW�PDMRU�VLJXL�OD�YHORFLWDW�SHUPHVD�HQ�HO�WUDP�
7RWV�HOV�VHQ\DOV�VHUDQ�FODUDPHQW�YLVLEOHV��L�SHU�OD�QLW�UHIOHFWRUV�

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

(V�VHJXLUDQ�OHV�UHFRPDQDFLRQV�G¶HPPDJDW]HPDWJH�L�DWHQFLy��IL[DWV�SHO�IDEULFDQW�L�OD�'*7�
(V� UHHPSODoDUDQ� HOV� HOHPHQWV�� HV� QHWHMDUDQ�� HV� IDUj� XQ� PDQWHQLPHQW� L� HV� FROāORFDUDQ� HQ� HO� OORF� DVVLJQDW�� VHJXLQW� OHV
LQVWUXFFLRQV�GHO�IDEULFDQW�L�OD�'*7�
6
HPPDJDW]HPDUDQ�HQ�FRPSDUWLPHQWV�DPSOLV�L�VHFV��DPE�WHPSHUDWXUHV�FRPSUHVHV�HQWUH����L�����&�
(OV�HVWRFV�L�OHV�HQWUHJXHV�HVWDUDQ�GRFXPHQWDGHV�L�FXVWRGLDGHV��DPE�MXVWLILFDQW�GH�UHFHSFLy�L�UHEXW��SHU�XQ�UHVSRQVDEOH�GHOHJDW
SHU�O¶HPSUHVD�
/D� YLGD� ~WLO� GHOV� VHQ\DOV� L� DEDOLVDPHQWV� pV� OLPLWDGD�� GHJXW� WDQW� DO� VHX� GHVJDVW� SUHPDWXU� SHU� O¶~� V�� FRP� D� DFWXDFLRQV� GH
YDQGDOLVPH�R�DWHPSWDW�SDWULPRQLDO��DPE�LQGHSHQGqQFLD�TXH�KDJLQ�HVWDW�R�QR�XWLOLW]DGHV�

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

3/$48(6��6(1<$/6��6(0¬)256�,�%$67,'25�3(5�$�683257�'(�6(1<$/,7=$&,Ï�0Ñ%,/�
8QLWDW�GH�TXDQWLWDW�LQVWDOāODGD�D�O¶REUD�G
DFRUG�DPE�OD�'7�
683257�5(&7$1*8/$5�'¶$&(5�
P�GH�OODUJjULD�PHVXUDW�VHJRQV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

/H\����������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV�
5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�DEULO��VREUH�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�HQ�PDWHULD�GH�VHxDOL]DFLyQ�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�HQ�HO
WUDEDMR�
5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH�PDU]R�� SRU� OD� TXH� VH� DSUXHED� HO� UHJODPHQWR� VREUH� QRWLILFDFLyQ� GH� VXVWDQFLDV� QXHYDV� \
FODVLILFDFLyQ��HQYDVDGR�\�HWLTXHWDGR�GH�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�
2UGHQ�GH����GH�DJRVWR�GH������VREUH�VHxDOL]DFLyQ��EDOL]DPLHQWR��GHIHQVD��OLPSLH]D�\�WHUPLQDFLyQ�GH�REUDV�ILMDV�HQ�YtDV�IXHUD
GH�SREODGR�
6DIHW\�FRORXUV�DQG�VDIHW\�VLJQV
81(��������������6HJXULGDG�FRQWUD�LQFHQGLRV��6HxDOL]DFLyQ�
5HDO�'HFUHWR����������GH���GH�DJRVWR��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�(OHFWURWpFQLFR�GH�%DMD�7HQVLyQ��5(%7�����
81(�����������&DUDFWHUL]DFLyQ�GH�WXEHUtDV�VHJ~Q�OD�PDWHULD�GH�SDVR�
81(������������3LQWXUDV�\�EDUQLFHV��&RORUHV�QRUPDOL]DGRV�
,GHQWLILFDWLRQ�RI�SLSHOLQHV�DFFRUGLQJ�WR�WKH�IOXLG�FRQYH\HG�
81(�(1� ����������� 3ULQFLSLRV� EiVLFRV� \� GH� VHJXULGDG� SDUD� LQWHUIDFHV� KRPEUH�PjTXLQD�� HO� PDUFDGR� \� OD� LGHQWLILFDFLyQ�
3ULQFLSLRV�GH�FRGLILFDFLyQ�SDUD�GLVSRVLWLYRV�LQGLFDGRUHV�\�DFWXDGRUHV�
81(�(1��������������6HJXULGDG�GH�ODV�PiTXLQDV��(TXLSR�HOpFWULFR�GH�ODV�PiTXLQDV��3DUWH����5HTXLVLWRV�JHQHUDOHV�
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/¶�DEDOLVDPHQW�FRQVLVWHL[�HQ�OD�GHOLPLWDFLy�G¶XQD�]RQD�D�IL�G¶DFRWDU�XQV�OtPLWV�TXH�QR�HV�GHVLWMD�TXH�VLJXLQ�XOWUDSDVVDWV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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&21',&,216�'¶87,/,7=$&,Ï�
3HU�D�OD�XWLOLW]DFLy�GH�OD�VHQ\DOLW]DFLy��GH�VHJXUHWDW�V¶KD�GH�SDUWLU�GHOV�VHJ�HQWV�SULQFLSLV�JHQHUDOV�
��/¶DED�OLVDPHQW�PDL�QR�HOLPLQD�HO�ULVF
��8Q�FRUUHFWH�DEDOLVDPHQW�QR�GLVSHQVD�GH�O¶DGRSFLy�GH�PHVXUHV�GH�VHJXUHWDW�L�SURWHFFLy�SHU�SDUW�GHOV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD
VHJXUHWDW
��(OV�GHVWLQDWDULV�KDXUDQ�GH�WHQLU�XQ�FRQHL[HPHQW�DGHTXDW�GHO�VLVWHPD�G¶DEDOLVDPHQW
��/¶�DEDOLVDPHQW�LQGLVFULPLQDW�SRW�SURYRFDU�FRQIXVLy�R�GHVSUHRFXSDFLy�HQ�TXL�KR�UHEL��HOLPLQDQW�OD�VHYD�HILFjFLD�SUHYHQWLYD
&5,7(5,6�'(�6(1<$/,7=$&,Ï�3529,6,21$/�(1�/(6�2%5(6�'(�&216758&&,Ï�
��/¶HPSODoDPHQW�GH�O¶�DEDOLVDPHQW�VHUj�DFFHVVLEOH��HVWDUj�EHQ�LOāOXPLQDW�L�VHUj�IjFLOPHQW�YLVLEOH�
��/¶DEDOLVDPHQW��KDXUDQ�GH�UHWLUDU�VH�TXDQ�GHL[L�G¶H[LVWLU�OD�VLWXDFLy�TXH�MXVWLILFDYD�HO�VHX�HPSODoDPHQW�
&5,7(5,6�'¶�$%$/�,6$0(17�9,$/�(1�2%5(6�'(�&$55(7(5(6�
��1R�V¶��LQLFLDUDQ�REUHV�TXH�DIHFWLQ�D�OD�OOLXUH�FLUFXODFLy�VHQVH�KDYHU�FROāORFDW�OD�FRUUHVSRQHQW�VHQ\DOLW]DFLy��DEDOLVDPHQW�L��HQ�HO
VHX�FDV��GHIHQVHV��/D�VHYD�IRUPD��VXSRUW��FRORUV��SLFWRJUDPHV�L�GLPHQVLRQV�HV�FRUUHVSRQGUDQ�DPE�O¶�HVWDEOHUW�HQ�OD�1RUPD�GH
&DUUHWHUHV�������,&�L�FDWjOHJ�G¶(OHPHQWV�GH�6HQ\DOLW]DFLy��$EDOLVDPHQW�L�'HIHQVD�SHU�D�FLUFXODFLy�YLDO�
��/HV�EDUUHUHV�WXEXODUV�SRUWj�WLOV��VRODPHQW�SRGHQ�XWLOLW]DU�VH�FRP�HOHPHQW�GH�GHIHQVD�R�DEDOLVDPHQW��VL�GLVSRVHQ�HQ�HO�FRVWDW
GH�FLUFXODFLy��GH�VXSHUItFLHV�SODQHV�L�UHIOHFWRUHV��(OV�HOHPHQWV�GH�GHIHQVD�VyQ�HOV�GHO�WLSXV�7'��EDUUHUD�³-HUVHL³�R�EDUDQD
PHWjOāOLFD��
��7RWD�VHQ\DOLW]DFLy�G¶�REUHV�TXH�H[LJHL[L�O¶RFXSDFLy�GH�SDUW�GH�O¶H[SODQDFLy�GH�OD�FDUUHWHUD��HV�FRPSRQGUj��FRP�D�PtQLP��GHOV
VHJ�HQWV�HOHPHQWV�
��6HQ\DO�GH�SHULOO�³2%5(6³��3ODFD�73�±�����
��%DUUHUD�TXH�OLPLWL�IURQWDOPHQW�OD�]RQD�QR�XWLOLW]DEOH�GH�O¶H[SODQDFLy�
��/D�SODFD�³2%5(6³�KDXUj��G¶HVWDU��FRP��D��PtQLP��D�����P�L��FRP�D�Pj[LP��D�����P�GH�OD�EDUUHUD��HQ�IXQFLy�GH�OD�YLVLELOLWDW�GHO
WUDP��GH�OD�YHORFLWDW�GHO�WUjILF�L�GHO�Q~�PHUR�GH�VHQ\DOV�FRPSOHPHQWDULV��TXH�HV�QHFHVVLWLQ�FROāORFDU�HQWUH�VHQ\DO�L�EDUUHUD�
)LQDOLW]DWV�HOV�WUHEDOOV�KDXUDQ�GH�UHWLUDU�VH�DEVROXWDPHQW��VL�QR�TXHGD�FDS�REVWDFOH�HQ�OD�FDOoDGD�
��3HU�D�O¶�DEDOLVDPHQW�GH�FDUULOV�SURYLVLRQDOV�V¶DGRSWDUDQ�OHV�VHJ�HQWV�SUHFDXFLRQV�
��&ROāORFDFLy�GH�FRQV�VHSDUDWV���±����P�HQ�FRUED�L�GREOH�UHFWD�
��0DUFD�YLDO��SLQWXUD�WDURQMD��VREUH�HO�SDYLPHQW�
��&DSWDIDUV�VHSDUDWV���±����P�HQ�FRUED�L�GREOH�UHFWD�
��7RWV�HOV�DEDOLVDPHQWV�VHUDQ�FODUDPHQW�YLVLEOHV��L�SHU�OD�QLW�UHIOHFWRUV�
��/HV�EDUUHUHV�SRUWj�WLOV�GXUDQ�VHPSUH�HQ�HOV�VHXV�H[WUHPV�OOXPV�SUzSLHV��YHUPHOOHV�IL[HV�HQ�HO�VHQWLW�GH�OD�PDU[D�L�JURJXHV
IL[HV�R�FHQWHOOHMDQWV�HQ�HO�FRQWUDUL���7DPEp�GXUDQ�OOXPV�JURJXHV�HQ�DPEGyV�H[WUHPV�TXDQ�HVWLJXLQ�HQ�HO�FHQWUH�GH�OD�FDOoDGD�
DPE�FLUFXODFLy�SHU�DPEGyV�FRVWDWV�
��(Q�OHV�FDUUHWHUHV�HO�WUj�ILF�GH�OHV�TXDOV�VLJXL�G¶LQWHQVLWDW�GLjULD�VXSHULRU�D�����YHKLFOHV��OHV�EDUUHUHV�SRUWjWLOV�WLQGUDQ�UHIOHFWRUV
D��OHV�EDQGHV�YHUPHOOHV��4XDQ�OD�LQWHQVLWDW�VLJXL�LQIHULRU��SRGUDQ�HPSUDU�VH�FDSWDIDUV�R�EDQGHV�UHIOHFWRUHV�YHUWLFDOV�GH����FP
G¶HVSHVVRU��FHQWUDGHV�VREUH�FDGDVFXQD�GH�OHV�EDQGHV�YHUPHOOHV�

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

(V�VHJXLUDQ�OHV�UHFRPDQDFLRQV�G¶HPPDJDW]HPDWJH�L�DWHQFLy��IL[DWV�SHO�IDEULFDQW�L�OD�'*7�
(V� UHHPSODoDUDQ� HOV� HOHPHQWV�� HV� QHWHMDUDQ�� HV� IDUj� XQ� PDQWHQLPHQW� L� HV� FROāORFDUDQ� HQ� HO� OORF� DVVLJQDW�� VHJXLQW� OHV
LQVWUXFFLRQV�GHO�IDEULFDQW�L�OD�'*7�
6
HPPDJDW]HPDUDQ�HQ�FRPSDUWLPHQWV�DPSOLV�L�VHFV��DPE�WHPSHUDWXUHV�FRPSUHVHV�HQWUH����L�����&�
(OV�HVWRFV�L�OHV�HQWUHJXHV�HVWDUDQ�GRFXPHQWDGHV�L�FXVWRGLDGHV��DPE�MXVWLILFDQW�GH�UHFHSFLy�L�UHEXW��SHU�XQ�UHVSRQVDEOH�GHOHJDW
SHU�O¶HPSUHVD�
/D� YLGD� ~WLO� GHOV� VHQ\DOV� L� DEDOLVDPHQWV� pV� OLPLWDGD�� GHJXW� WDQW� DO� VHX� GHVJDVW� SUHPDWXU� SHU� O¶~� V�� FRP� D� DFWXDFLRQV� GH
YDQGDOLVPH�R�DWHPSWDW�SDWULPRQLDO��DPE�LQGHSHQGqQFLD�TXH�KDJLQ�HVWDW�R�QR�XWLOLW]DGHV�

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

(/(0(176�$0,'$76�3(5�81,7$76�
8QLWDW�DPLGDGD�VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�
(/(0(176�$0,'$76�(1�0�
P�GH�OODUJjULD�DPLGDGD�VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

/H\����������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV�
5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�DEULO��VREUH�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�HQ�PDWHULD�GH�VHxDOL]DFLyQ�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�HQ�HO
WUDEDMR�
2UGHQ�GH����GH�DJRVWR�GH������VREUH�VHxDOL]DFLyQ��EDOL]DPLHQWR��GHIHQVD��OLPSLH]D�\�WHUPLQDFLyQ�GH�REUDV�ILMDV�HQ�YtDV�IXHUD

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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GH�SREODGR�
6DIHW\�FRORXUV�DQG�VDIHW\�VLJQV
5HDO�'HFUHWR����������GH���GH�DJRVWR��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�(OHFWURWpFQLFR�GH�%DMD�7HQVLyQ��5(%7�����
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+4�� (48,3$0(176

+48��(48,3$0(176�3(5�$�3(5621$/�'
2%5$

+48��� 0Ñ'8/6�35()$%5,&$76

����(/(0(176�48(�&217(03/$�(/�3/(&

+48�'����+48�'����+48�'����+48�+����

����'(),1,&,Ï�,�&21',&,216�'(�/(6�3$57,'(6�'
2%5$�(;(&87$'(6

&DVHWHV�PRGXODUV�SUHIDEULFDGHV�SHU�D�DFROOLU�OHV�LQVWDOāODFLRQV�SURYLVLRQDOV�D�XWLOLW]DU�SHO�SHUVRQDO�G¶�REUD��GXUDQW�HO�WHPSV�GH
OD�VHYD�H[HFXFLy��HQ�FRQGLFLRQV�GH�VDOXEULWDW�L�FRQIRUW�
$OV�HIHFWHV�GHO�SUHVHQW�(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�HV�FRQWHPSOHQ�~QLFDPHQW�OHV�FDVHWHV�PRGXODUV�SUHIDEULFDGHV��SHU�D�OD�VHYD
XWLOLW]DFLy�PDMRULWjULDPHQW�DVVXPLGD�HQ�HO�VHFWRU�
/D�VHYD�LQVWDOāODFLy�pV�REOLJDWzULD�HQ�REUHV�HQ�TXq�HV�FRQWUDFWHQ�D�PpV�GH����WUHEDOODGRUV��FRQWUDFWDWV���VXEFRQWUDFWDWV��
DXWzQRPV��SHU�XQ�WHPSV�LJXDO�R�VXSHULRU�D����GLHV��3HU�WDO�PRWLX��UHVSHFWH�D�OHV�LQVWDOā�ODFLRQV�GHO�SHUVRQDO��V¶KD�G
HVWXGLDU�OD
SRVVLELOLWDW�GH�SRGHU�LQFORXUH�KL�DO�SHUVRQDO�GH�VXEFRQWUDFWDGD�DPE�LQIHULRU�Q~PHUR�GH�WUHEDOODGRUV��GH�PDQHUD�TXH�WRW�HO
SHUVRQDO�TXH�KL�SDUWLFLSL�SXJXL�JDXGLU�G¶�DTXHVWV�VHUYHLV��GHVFRPSWDQW�DTXHVWD�SUHVWDFLy�GHO�SUHVVXSRVW�GH�6HJXUHWDW�DVVLJQDW
DO�6XEFRQWUDFWLVWD�R�PLWMDQoDQW�TXDOVHYRO�DOWUD�IyUPXOD�HFRQzPLFD�GH�WDO�PDQHUD�TXH�QR�YDJL�HQ�GHWULPHQW�GH�FDS�GH�OHV�SDUWV�
6L�SHU�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�L�GXUDGD�GH�O¶REUD��HV�QHFHVVLWpV�OD�FRQVWUXFFLy�³LQ�VLWX´�G¶DTXHVW�WLSXV�G¶LPSODQWDFLy�SHU�DO�SHUVRQDO�
OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV��VXSHUIt�FLHV�KDELOLWDGHV�L�TXDOLWDWV��HV�FRUUHVSRQGUDQ�DPE�OHV�KDELWXDOV�L�FRPXQHV�D�OHV�UHVWDQWV�SDUWLGHV
G¶XQD�REUD�G¶HGLILFDFLy��DPE�XQV�PtQLPV�GH�TXDOLWDW�HTXLYDOHQW�DO�GH�OHV�HGLILFDFLRQV�VRFLDOV�GH�SURWHFFLy��RILFLDO��KDYHQW�VH�GH
UHDOLW]DU�XQ�SURMHFWH�L�SUHVVXSRVW�HVSHFtILF�D�WDO�IL��TXH�V¶DGMXQWDUj�D�O¶(VWXGL�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�GH�O¶REUD�
&21',&,216�'¶87,/,7=$&,Ï�
(O�FRQWUDFWLVWD�HVWj�REOLJDW�D�SRVDU�D�GLVSRVLFLy�GHO�SHUVRQDO�FRQWUDFWDW��OHV�LQVWDOā�ODFLRQV�SURYLVLRQDOV�GH�VDOXEULWDW�L�FRQIRUW��HQ
OHV�FRQGLFLRQV�G¶XWLOLW]DFLy��PDQWHQLPHQW�L�DPE�O¶HTXLSDPHQW�VXILFLHQW��GLJQH�L�DGHTXDW�SHU�D�DVVHJXUDU�OHV�PDWHL[HV
SUHVWDFLRQV�TXH�OD�O�OHL�HVWDEOHL[�SHU�D�WRW�FHQWUH�GH�WUHEDOO�LQGXVWULDO�
(OV�WUHEDOODGRUV�XVXDULV�GH�OHV�LQVWDOāODFLRQV�SURYLVLRQDOV�GH�VDOXEULWDW�L�FRQIRUW��HVWDQ�REOLJDWV�D�XWLOLW]DU�HOV�HVPHQWDWV�VHUYHLV�
VHQVH�PHQ\VSUHX�GH�OD�VHYD�LQWHJULWDW�SDWULPRQLDO��L�SUHVHUYDQW�HQ�HO�VHX�jPELW�SHUVRQDO�G¶XWLOLW]DFLy���OHV�FRQGLFLRQV�G¶RUGUH�L
QHWHMD�KDELWXDOV�GHO�VHX�HQWRUQ�TXRWLGLj�
'LjULDPHQW�HV�GHVWLQDUj�XQ�SHUVRQDO�PtQLP��SHU�D�IHU�VH�FjUUHF�GHO�EXLGDW�GH�UHFLSLHQWV�G¶HVFRPEUDULHV�L�OD�VHYD�UHWLUDGD��DL[t
FRP�HO�PDQWHQLPHQW�G¶RUGUH��QHWHMD�L�HTXLSDPHQW�GH�OHV�FDVHWHV�SURYLVLRQDOV�GHO�SHUVRQDO�G¶�REUD�L�HO�VHX�HQWRUQ�G¶LPSODQWDFLy�
(V�WUDFWDUj�UHJXODUPHQW�DPE�SURGXFWHV�EDFWHULFLGHV�L�DQWLSDUDVLWDULV�HOV�SXQWV�VXVFHSWLEOHV�GH�ULVFRV�KLJLqQLFV�R�LQIHFFLRQV
SURGXwGHV�SHU�EDFWqULHV��DQLPDOV�R�SDUjVLWV�

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

(V�VHJXLUDQ�HVFUXSXORVDPHQW�OHV�UHFRPDQDFLRQV�GH�PDQWHQLPHQW��IL[DWV�SHO�IDEULFDQW�R�OORJDWHU�
(V�UHHPSODoDUDQ�HOV�HOHPHQWV�GHWHULRUDWV��HV�QHWHMDUDQ��HQJUHL[DUDQ��SLQWDUDQ��DMXVWDUDQ�L�HV�FROāORFDUDQ�HQ�HO�OORF�DVVLJQDW�
VHJXLQW�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO�IDEULFDQW�R�OORJDWHU�
3HU�RUGUH�G¶LPSRUWjQFLD��SUHYDOGUj�HO�Ä0DQWHQLPHQW�3UHGLFWLX³�VREUH�HO�Ä0DQWHQLPHQW�3UHYHQWLX³�L�DTXHVW�VREUH�HO�Ä0DQWHQLPHQW
&RUUHFWLX³��R�UHSDUDFLy�G¶DYDULD��

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

(/(0(176�$0,'$76�3(5�0(626�
/HV�FDVHWHV�SURYLVLRQDOV�SHU�D�OD�VDOXEULWDW�L�FRQIRUW�GHO�SHUVRQDO�G¶REUD�HV�FRPSWDELOLW]DUDQ�SHU�DPRUWLW]DFLy��WHPSRUDO��HQ
IRUPD�GH�/ORJXHU�0HQVXDO��LQWHUQ�G¶HPSUHVD�VL�OHV�FDVHWHV�VyQ�SURSLHWDW�GHO�FRQWUDFWLVWD���HQ�IXQFLy�G¶XQ�FULWHUL�HVWLPDW�GH
QHFHVVLWDWV�G¶XWLOLW]DFLy�GXUDQW�O¶H[HFXFLy�GH�O¶REUD�
$TXHVWD�UHSHUFXVVLy�GH�O¶DPRUWLW]DFLy�WHPSRUDO��VHUj�DVFHQGHQW�L�GHVFHQGHQW�HQ�IXQFLy�GHO�YROXP�GH�WUHEDOODGRUV�VLPXOWDQLV
SUHVHQWV�D�FDGD�IDVH�G¶REUD�
(/(0(176�$0,'$76�3(5�81,7$76�
8QLWDW�GH�TXDQWLWDW�FROāORFDGD��PHVXUDGD�VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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/H\����������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV�
5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� DEULO�� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV� GH� VHJXULGDG� \� VDOXG� HQ� ORV
OXJDUHV�GH�WUDEDMR�
5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH�VHJXULGDG�\�GH�VDOXG�HQ�ODV
REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
5HDO�'HFUHWR� ����������� GH� ��� GH� MXOLR� SRU� HO� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV� GH� VHJXULGDG� \� VDOXG�SDUD� OD
XWLOL]DFLyQ�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�ORV�HTXLSRV�GH�WUDEDMR�
5HDO� 'HFUHWR� ���������� GH� ��� GH� PD\R�� VREUH� OD� SURWHFFLyQ� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� FRQWUD� ORV� ULHVJRV� UHODFLRQDGRV� FRQ� OD
H[SRVLFLyQ�D�DJHQWHV�ELROyJLFRV�GXUDQWH�HO�WUDEDMR�
2UGHQ�GH����GH�PDU]R�GH������SRU� OD�TXH�VH�DGDSWD�HQ� IXQFLyQ�GHO�SURJUHVR� WpFQLFR�HO�5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH
PD\R��VREUH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�FRQWUD�ORV�ULHVJRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�H[SRVLFLyQ�D�DJHQWHV�ELROyJLFRV�GXUDQWH
HO�WUDEDMR�
2UGHQ�GH���GH�PDU]R�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�OD�2UGHQDQ]D�*HQHUDO�GH�6HJXULGDG�H�+LJLHQH�HQ�HO�7UDEDMR�
2UGHQ� GH� ��� GH� DJRVWR� GH� ����� �WUDEDMR�� SRU� OD� TXH� VH� DSUXHED� OD� 2UGHQDQ]D� GH� 7UDEDMR� GH� OD� &RQVWUXFFLyQ�� 9LGULR� \
&HUiPLFD�
5HDO�'HFUHWR����������GH���GH�DJRVWR��SRU�HO�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�(OHFWURWpFQLFR�GH�%DMD�7HQVLyQ��5(%7�����
2UGHQ�GH����GH�PD\R�GH�������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�GH�6HJXULGDG�H�+LJLHQH�GHO�WUDEDMR�HQ�OD�LQG~VWULD�GH�OD
FRQVWUXFFLyQ�
&RQYHQLR�2,7�Q~PHUR����GH����GH�MXQLR�GH�������3UHVFULSFLRQHV�GH�VHJXULGDG�HQ�OD�LQG~VWULD�GH�OD�HGLILFDFLyQ
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�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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.�� 3$57,'(6�'
2%5$�'(�5(+$%,/,7$&,Ï�5(67$85$&,Ï�'
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.%�� 3527(&&,216�,�6(1<$/,7=$&,Ï

.%���6(1<$/,7=$&,Ï�,1)250$7,9$

.%���� 6(1<$/,7=$&,Ï�(;7(5,25
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����'(),1,&,Ï�,�&21',&,216�'(�/(6�3$57,'(6�'
2%5$�(;(&87$'(6

(OHPHQWV�SHU�D�VHQ\DOLW]DFLy�YHUWLFDO�GH�YLDOV�IL[DWV�DO�VHX�VXSRUW����
6
KDQ�FRQVLGHUDW�HOV�HOHPHQWV�VHJ�HQWV����
��&DUWHOOV���
��5qWROV���
6
KDQ�FRQVLGHUDW�HOV�OORFV�GH�FROāORFDFLy�VHJ�HQWV����
��9LDOV�S~EOLFV���
��9LDOV�G
~V�SULYDW���
/
H[HFXFLy�GH�OD�XQLWDW�G
REUD�LQFORX�OHV�RSHUDFLRQV�VHJ�HQWV����
��5HSODQWHLJ
��)L[DFLy�GHO�VHQ\DO�DO�VXSRUW
��&RPSURYDFLy�GH�OD�YLVLELOLWDW�GHO�VHQ\DO
��&RUUHFFLy�GH�OD�SRVLFLy�VL�IRV�QHFHVVjULD���
&21',&,216�*(1(5$/6����
/
HOHPHQW�KD�G
HVWDU�IL[DW�DO�VXSRUW��D�OD�SRVLFLy�LQGLFDGD�D�OD�'7��DPE�OHV�PRGLILFDFLRQV
LQWURGXwGHV�DO�UHSODQWHLJ�SUHYL��DSURYDGHV�SHU�OD�')����
+D�GH�UHVLVWLU�XQ�HVIRUo�G
��N1�DSOLFDWV�DO�VHX�FHQWUH�GH�JUDYHWDW��VHQVH�TXH�HV�SURGXHL[LQ
YDULDFLRQV�GH�OD�VHYD�RULHQWDFLy����
6
KD�GH�VLWXDU�HQ�XQ�SOD�YHUWLFDO��SHUSHQGLFXODU�D�O
HL[�GH�OD�FDOoDGD����
/D�GLVWjQFLD�DO�SOD�GHO�SDYLPHQW�KD�GH�VHU�! ���P��PHVXUDW�SHU�OD�SDUW�PpV�EDL[D�GH
O
LQGLFDGRU����
7ROHUjQFLHV�G
H[HFXFLy����
��9HUWLFDOLWDW����������
9,$/6�3Ò%/,&6����
+D�GH�VHU�YLVLEOH�GHV�G
XQD�GLVWjQFLD�GH����P�R�GHV�GH�OD�]RQD�GH�SDUDGD�G
XQ�DXWRPzELO��WRW�L
TXH�KL�KDJL�XQ�FDPLy�VLWXDW�SHU�GDYDQW�D����P����
$TXHVWD�YLVLELOLWDW�V
KD�GH�PDQWHQLU�GH�QLW��DPE�OHV�OOXPV�FXUWHV����
'LVWjQFLD�D�OD�FDOoDGD���! ����FP���

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
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1R�V
KDQ�GH�SURGXLU�GDQ\V�D�OD�SLQWXUD��QL�ERQ\V�D�OD�SODQ[D�GXUDQW�HO�SURFpV�GH�IL[DFLy����
1R�V
KD�GH�IRUDGDU�OD�SODQ[D�SHU�IL[DU�OD��6
KDQ�G
XWLOLW]DU�HOV�IRUDWV�H[LVWHQWV����
(OV�HOHPHQWV�DX[LOLDUV�GH�IL[DFLy�KDQ�GH�FRPSOLU�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�LQGLFDGHV�HQ�OHV�QRUPHV
81(��������L�81(�����������

����81,7$7�,�&5,7(5,6�'
$0,'$0(17

5Ê72/6����
8QLWDW�GH�TXDQWLWDW�UHDOPHQW�FROāORFDGD�D�O
REUD�VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7��L
DSURYDGD�SHU�OD�')����
&$57(//6����
P��GH�VXSHUItFLH�DPLGDGD�VHJRQV�OHV�HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7����
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9,$/6�3Ò%/,&6����
�2UGHQ�GH���GH�IHEUHUR�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�HO�3OLHJR�GH�SUHVFULSFLRQHV�WpFQLFDV
JHQHUDOHV�SDUD�REUDV�GH�FDUUHWHUDV�\�SXHQWHV��3*���������
�2UGHQ�GH����GH�GLFLHPEUH�GH������SRU�OD�TXH�VH�DFWXDOL]D�HO�3OLHJR�GH�3UHVFULSFLRQHV
7pFQLFDV�*HQHUDOHV�SDUD�REUDV�GH�FDUUHWHUDV�\�SXHQWHV�HQ�OR�UHODWLYR�D�VHxDOL]DFLyQ�
EDOL]DPLHQWR�\�VLVWHPDV�GH�FRQWHQFLyQ�GH�YHKtFXORV����
9,$/6�35,9$76����
1R�KL�KD�QRUPDWLYD�GH�FRPSOLPHQW�REOLJDWRUL����
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����&21',&,216�'(�&21752/�'
(;(&8&,Ï�,�'(�/
2%5$�$&$%$'$

23(5$&,216�'(�&21752/����
��&RPSURYDFLy�WRSRJUjILFD�GH�OD�VLWXDFLy�L�FROāORFDFLy�GH�WRWV�HOV�VHQ\DOV�
��,QVSHFFLy�YLVXDO�GH�O
HVWDW�JHQHUDO�GHOV�VHQ\DOV�L�OD�VHYD�YLVLELOLWDW����
��3HU�D�FDGD�VHQ\DO�L�FDUWHOO�VHOHFFLRQDW�
�������'HWHUPLQDFLy�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�IRWRPqWULTXHV��FRHILFLHQW�GH�UHWURUUHIOH[Ly��L
FRORULPqWULTXHV��FRRUGHQDGHV�FURPjWLTXHV�L�IDFWRU�GH�OXPLQjQFLD��HQ�OD�]RQD�UHWURUUHIOHFWDQW
FDGD���XQLWDWV�
�������'HWHUPLQDFLy�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�FRORULPqWULTXHV�HQ�OD�]RQD�QR�UHWURUUHIOHFWDQW����
&5,7(5,6�'(�35(6$�'(�02675(6����
��(OV�FRQWUROV�HV�UHDOLW]DUDQ�VHJRQV�OHV�LQGLFDFLRQV�GH�OD�')�
��(O�QRPEUH�GH�VHQ\DOV�L�FDUWHOOV�VHOHFFLRQDWV�SHU�D�FRQWURODU��UHVSRQGUj�DOV�FULWHULV
LQGLFDWV�HQ�O
DSDUWDW�GH�FRQWURO�GH�PDWHULDOV��6�����
,17(535(7$&,Ï�'(�5(68/7$76�,�$&78$&,216�(1�&$6�'
,1&203/,0(17����
��(OV�FULWHULV�G
DFFHSWDFLy�L�UHEXLJ�SHU�D�XQ�ORW�GH�VHQ\DOV�R�FDUWHOOV�GHO�PDWHL[�WLSXV��HV
FRUUHVSRQHQ�DOV�LQGLFDWV�HQ�O
DSDUWDW�GH�FRQWURO�GH�PDWHULDOV��QLYHOO���������
&RUUHFFLy�GH�OHV�LUUHJXODULWDWV�REVHUYDGHV�D�FjUUHF�GHO�FRQWUDFWLVWD����
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3�����3527(&&,216�&2175$�&$,*8'(6
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3OHF�GH�FRQGLFLRQV
����'(),1,&,Ï�,�&21',&,216�'(�/(6�3$57,'(6�'
2%5$�(;(&87$'(6

6LVWHPHV�GH�3URWHFFLy�&ROāOHFWLYD��63&��VyQ�XQ�FRQMXQW�GH�SHFHV�R�zUJDQV�XQLWV�HQWUH�VL�
DVVRFLDWV�GH�IRUPD�VROLGjULD��GHVWLQDW�D�O
DSDQWDOODPHQW�L�LQWHUSRVLFLy�ItVLFD��TXH�V
RSRVD�D
XQD�HQHUJLD�QDWXUDO�TXH�HV�WURED�IRUD�GH�FRQWURO��DPE�OD�ILQDOLWDW�G
LPSHGLU�R�UHGXLU�OHV
FRQVHT�qQFLHV�GHO�FRQWDFWH�DPE�OHV�SHUVRQHV�R�HOV�EpQV�PDWHULDOV�FLUFXPGDQWV��VXVFHSWLEOHV�GH
SURWHFFLy�
6
KDQ�FRQVLGHUDW�HOV�WLSXV�GH�SURWHFFLy�VHJ�HQWV�
��3URWHFFLRQV�VXSHUILFLDOV�GH�FDLJXGHV�GH�SHUVRQHV�R�REMHFWHV��������3URWHFFLy�GH�IRUDWV
YHUWLFDOV�DPE�YHOD�GH�ORQD�������3URWHFFLy�GH�SHUtPHWUH�GH�VRVWUH�DPE�[DU[D�L�SHVFDQWV������
3URWHFFLy�GH�SHUtPHWUH�GH�VRVWUH�DPE�[DU[D�HQWUH�VRVWUHV�������3URWHFFLy�GH�IRUDWV�YHUWLFDOV�R
KRULW]RQWDOV�DPE�[DU[D��PDOOD�HOHFWURVROGDGD�R�WDXOHUV�GH�IXVWD�������3URWHFFLy�GH�EDVWLGHV�L
PXQWDFjUUHJXHV�DPE�PDOOD�GH�SROLHWLOq�������3URWHFFLy�GH�]RQHV�LQIHULRUV�GH�OD�FDLJXGD
G
REMHFWHV�DPE�VXSRUWV�DPE�PqQVXOD�L�[DU[HV�������3URWHFFLy�GH�]RQHV�LQIHULRUV�GH�OD�FDLJXGD
G
REMHFWHV�DPE�HVWUXFWXUD�L�VRVWUH�GH�IXVWD�������3URWHFFLy�IURQW�D�SURMHFFLy�GH�SDUWtFXOHV
LQFDQGHVFHQWV�DPE�PDQWD�LJQtIXJD�L�[DU[D�GH�VHJXUHWDW�������3URWHFFLy�GH�WDO~V�DPE�PDOOD
PHWjOāOLFD�L�OjPLQD�GH�SROLHWLOq�������3URWHFFLy�GH�SURMHFFLRQV�SHU�YRODGXUHV�DPE�PDWDOjV�GH
[DU[D�DQFRUDGD�SHULPHWUDOPHQW
��3URWHFFLRQV�OLQHDOV�IURQW�D�FDLJXGHV�GH�SHUVRQHV�R�REMHFWHV��������%DUDQHV�GH�SURWHFFLy�GHO
SHUtPHWUH�GHO�VRVWUH��HVFDOHV�R�EXLWV�D�O
HVWUXFWXUD�������%DUDQD�GH�SURWHFFLy�D�OD�FRURQDFLy
G
XQD�H[FDYDFLy�������(PSDUD�G
DGYHUWqQFLD�DPE�[DU[D�GH�SROLDPLGD�G
��P�G
DOoDGD������
3ODWDIRUPD�GH�WUHEDOO�GH�ILQV�D���P�DPSODGD�DPE�EDUDQHV�L�VzFRO�������3ODWDIRUPD�GH�WUHEDOO�HQ
YRODGtV�GH�ILQV�D���P�DPSODGD�DPE�EDUDQHV�L�VzFRO�������/tQLD�SHU�D�VXEMHFFLy�GH�FLQWXURQV�GH
VHJXUHWDW�������3DVVDGtV�GH�SURWHFFLy�IURQW�D�FDLJXGHV�G
REMHFWHV��DPE�VRVWUH�L�ODWHUDOV
FREHUWV�������0DUTXHVLQHV�GH�SURWHFFLy�IURQW�D�FDLJXGHV�G
REMHFWHV��DPE�HVWUXFWXUD�L
SODWDIRUPD�������3URWHFFLy�IURQW�D�GHVSUHQLPHQWV�GHO�WHUUHQ\��D�PLWMD�YHVVDQW��DPE�HVWDFDGD�L
PDOOD�������3URWHFFLy�GH�FDLJXGHV�GLQV�GH�UDVHV�DPE�WHUUHV�GHL[DGHV�D�OD�YRUD
��3URWHFFLRQV�SXQWXDO�IURQW�D�FDLJXGHV�GH�SHUVRQHV�R�REMHFWHV�������3ODWDIRUPD�SHU�D�FjUUHJD�L
GHVFjUUHJD�GH�PDWHULDOV�DQFRUDGD�DOV�VRVWUHV�������&RPSRUWD�EDVFXODQW�SHU�D�FjUUHJD�L
GHVFjUUHJD�GH�PDWHULDOV�DQFRUDGD�DOV�VRVWUHV�������7RSDOO�SHU�D�GHVFjUUHJD�GH�FDPLRQV�HQ�]RQHV
G
H[FDYDFLy�������$QHOODW�SHU�D�HVFDOHV�GH�PD�������0DUTXHVLQD�GH�SURWHFFLy�DFFpV�DSDUHOO
HOHYDGRUV�������3RQW�YRODQW�PHWjOāOLF�DPE�SODWDIRUPD�GH�WUHEDOO�HQ�YRODGtV
��3URWHFFLy�GH�OHV�]RQHV�GH�WUHEDOO�IURQW�HOV�DJHQWV�DWPRVIqULFV�������3DQWDOOD�GH�SURWHFFLy
IURQW�DO�YHQW�������&REHUW�DPE�HVWUXFWXUD�L�YHOD�SHU�D�SURWHJLU�GHO�VRO
��(OHPHQWV�GH�SURWHFFLy�HQ�O
~V�GH�PDTXLQDULD
��3URWHFFLRQV�SHU�DO�WUHEDOO�HQ�]RQHV�DPE�WHQVLy�HOqFWULFD
&21',&,216�*(1(5$/6�
(OV�63&�V
LQVWDOāODUDQ��GLVSRVDUDQ�L�XWLOLW]DUDQ�GH�PDQHUD�TXH�HV�UHGXHL[LQ�HOV�ULVFRV�SHU�DOV
WUHEDOODGRUV�H[SRVDWV�D�O
HQHUJLD�IRUD�GH�FRQWURO�SURWHJLGHV�SHO�63&��L�SHOV�XVXDULV�G
(TXLS�
0jTXLQHV�R�0jTXLQHV�(LQHV�L�R�SHU�WHUFHUV��H[SRVDWV�D�DTXHVWV�
+DQ�G
LQVWDOāODU�VH�L�XWLOLW]DU�VH�GH�IRUPD�TXH�QR�SXJXLQ�FDXUH��EROFDU�R�GHVSODoDU�VH
LQFRQWURODGDPHQW��SRVDQW�HQ�SHULOO�OD�VHJXUHWDW�GH�SHUVRQHV�R�EHQV�
+DQ�G
HVWDU�PXQWDWV�WHQLQW�HQ�FRPSWH�OD�QHFHVVLWDW�G
HVSDL�OOLXUH�HQWUH�HOV�HOHPHQWV�PzELOV
GHOV�63&�L�HOV�HOHPHQWV�IL[RV�R�PzELOV�GHO�VHX�HQWRUQ��(OV�WUHEDOODGRUV�KDXUDQ�GH�SRGHU
DFFHGLU�L�URPDQGUH�HQ�FRQGLFLRQV�GH�VHJXUHWDW�HQ�WRWV�HOV�OORFV�QHFHVVDULV�SHU�D�XWLOLW]DU�
DMXVWDU�R�PDQWHQLU�HOV�63&�
(OV�63&�V
KDQ�G
XWLOLW]DU�QRPpV�SHU�OHV�RSHUDFLRQV�L�D�OHV�FRQGLFLRQV�LQGLFDGHV�SHO
SURMHFWLVWD�L�HO�IDEULFDQW�GHO�PDWHL[��6L�OHV�LQVWUXFFLRQV�G
XV�GHO�IDEULFDQW�R�SURMHFWLVWD
GHO�63&�LQGLTXHQ�OD�QHFHVVLWDW�G
XWLOLW]DU�DOJXQ�(3,�SHU�D�OD�UHDOLW]DFLy�G
DOJXQD�RSHUDFLy
UHODFLRQDGD�DPE�DTXHVW��HV�REOLJDWRUL�XWLOLW]DU�OR�HQ�IHU�DTXHVWHV�RSHUDFLRQV�
4XDQ�V
HPSULQ�63&�DPE�HOHPHQWV�SHULOORVRV�DFFHVVLEOHV�TXH�QR�SXJXLQ�VHU�SURWHJLWV�WRWDOPHQW�
V
KDXUDQ�G
DGRSWDU�OHV�SUHFDXFLRQV�L�XWLOLW]DU�SURWHFFLRQV�LQGLYLGXDOV�DSURSLDGHV�SHU�D�UHGXLU
HOV�ULVFRV�DOV�PtQLPV�SRVVLEOHV�
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XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD

� 3jJLQD�������



(OV�63&�GHL[DUDQ�G
XWLOLW]DU�VH�VL�HV�GHWHULRUHQ��WUHQTXHQ�R�SDWHL[HQ�DOWUHV�FLUFXPVWjQFLHV
TXH�FRPSURPHWLQ�O
HILFjFLD�GH�OD�VHYD�IXQFLy�
4XDQ�GXUDQW�OD�XWLOLW]DFLy�G
XQ�63&�VLJXL�QHFHVVDUL�QHWHMDU�R�UHWLUDU�UHVLGXV�SURSHUV�D�XQ
HOHPHQW�SHULOOyV��O
RSHUDFLy�KDXUj�GH�UHDOLW]DU�VH�DPE�HOV�PLWMDQV�DX[LOLDUV�DGHTXDWV�L�TXH
JDUDQWHL[LQ�XQD�GLVWjQFLD�GH�VHJXUHWDW�VXILFLHQW�
%$5$1(6�'(�3527(&&,Ï�
3URWHFFLy�SURYLVLRQDO�GHOV�EXLWV�YHUWLFDOV�L�SHUtPHWUH�GH�SODWDIRUPHV�GH�WUHEDOO��VXVFHSWLEOHV
GH�SHUPHWUH�OD�FDLJXGD�GH�SHUVRQHV�R�REMHFWHV�GHV�G
XQD�DOoDGD�VXSHULRU�D���P�
+D�G
HVWDU�FRQVWLWXwGD�SHU�
��0XQWDQWV�G
��P�G
DOoDGD�VREUH�HO�SDYLPHQW�IL[DWV�D�XQ�HOHPHQW�HVWUXFWXUDO
��3DVVDPDQV�VXSHULRU�KRULW]RQWDO��D���P��G
DOoDGD��VzOLGDPHQW�DQFRUDW�DO�PXQWDQW�
��7UDYHVVHU�KRULW]RQWDO��EDUUD�LQWHUPLWMD��R�SDQ\�GH�JHORVLD��WLSXV�[DU[D�WHQLV�R�[DU[D
HOHFWURVROGDGD���ULJLGLW]DW�SHULPHWUDOPHQW��DPE�XQD�OOXP�Pj[LPD�GH�UHWtFXOD������P�
��(QWRUQSHX�GH���������FP�G
DOoDGD�
(O�FRQMXQW�GH�OD�EDUDQD�GH�SURWHFFLy�WLQGUj�VzOLGDPHQW�DQFRUDWV�WRWV�HOV�VHXV�HOHPHQWV�HQWUH
VL�L�D�XQ�HOHPHQW�HVWUXFWXUDO�HVWDEOH��L�VHUj�FDSDo�GH�UHVLVWLU�HQ�HO�VHX�FRQMXQW�XQD�HPSHQWD
IURQWDO�G
����N1�P�
3527(&&,Ï�$0%�;$5;(6�,�3(6&$176�
(O�FRQMXQW�GHO�VLVWHPD�HVWj�FRQVWLWXwW�SHU�SDQ\V�GH�[DU[D�GH�VHJXUHWDW�VHJRQV�QRUPD�(1�������
���FROāORFDWV�DPE�HO�VHX�FRVWDW�PHQRU����P��HQ�VHQWLW�YHUWLFDO��VXSRUWDWV�VXSHULRUPHQW�SHU
SHVFDQWV��L�VXEMHFWDWV�LQIHULRUPHQW�DO�VRVWUH�GH�OD�SODQWD�SHU�VRWD�GH�OD�TXH�HVWj�HQ
FRQVWUXFFLy�
/DWHUDOPHQW�OHV�[DU[HV�KDQ�G
HVWDU�XQLGHV�DPE�FRUGy�GH�SROLDPLGD�GH���PP�GH�GLjPHWUH�
/D�[DU[D�KD�GH�IHU�XQD�ERVVD�SHU�VRWD�GH�OD�SODQWD�LQIHULRU��SHU�WDO�TXH�XQD�SHUVRQD�X�REMHFWH
TXH�FDLJXpV�QR�HV�GRQHV�XQ�FRS�DPE�O
HVWUXFWXUD�
/HV�FRUGHV�GH�IL[DFLy�LQIHULRUV�L�VXSHULRUV�KDQ�GH�VHU�GH�SROLDPLGD�G
DOWD�WHQDFLWDW��GH����PP
GH�GLjPHWUH�
/D�[DU[D�V
KD�GH�IL[DU�DO�VRVWUH�DPE�DQFRUDWJHV�HQFDVWDWV�DO�PDWHL[�FDGD����FP�
/D�GLVWjQFLD�HQWUH�HOV�SHVFDQWV�KD�GH�VHU�OD�LQGLFDGD�SHO�IDEULFDQW��L�GH�����P�VL�QR�H[LVWtV
FDS�LQGLFDFLy��+DQ�G
HVWDU�IL[DGHV�YHUWLFDOPHQW�D�GXHV�SODQWHV�LQIHULRUV��L�D�OD�SODQWD�TXH
SURWHJHL[��DPE�SHFHV�G
DFHU�HQFDVWDGHV�DOV�VRVWUHV�
3527(&&,216�'(�/$�&$,*8'(6�'
2%-(&7(6�'(6�'(�=21(6�683(5,256�
6
KDQ�GH�SURWHJLU�HOV�DFFHVVRV�R�SDVVRV�D�O
REUD��L�OHV�]RQHV�SHULPHWUDOV�GH�OD�PDWHL[D�GH�OHV
SRVVLEOHV�FDLJXGHV�G
REMHFWHV�GHV�GH�OHV�SODQWHV�VXSHULRUV�R�OD�FREHUWD�
/
HVWUXFWXUD�GH�SURWHFFLy�KD�GH�VHU�DGHTXDGD�D�OD�Pj[LPD�DOoDGD�SRVVLEOH�GH�FDLJXGD�G
REMHFWHV
L�DO�SHV�Pj[LP�SUHYLVLEOH�G
DTXHVWV�REMHFWHV��/
LPSDFWH�SUHYLVW�VREUH�OD�SURWHFFLy�QR�KDXUj�GH
SURGXLU�XQD�GHIRUPDFLy�TXH�SXJXL�DIHFWDU�D�OHV�SHUVRQHV�TXH�HVWLJXLQ�SHU�VRWD�GH�OD�SURWHFFLy�

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

$EDQV�G
XWLOLW]DU�XQ�63&�HV�FRPSURYDUj�TXH�OHV�VHYHV�SURWHFFLRQV�L�FRQGLFLRQV�G
~V�VyQ�OHV
DGHTXDGHV�DO�ULVF�TXH�HV�YRO�SUHYHQLU��L�TXH�OD�VHYD�LQVWDOāODFLy�QR�UHSUHVHQWD�XQ�SHULOO�SHU
D�WHUFHUV�
(O�PXQWDWJH�L�GHVPXQWDWJH�GHOV�63&�KDXUDQ�GH�UHDOLW]DU�VH�VHJXLQW�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO
SURMHFWLVWD��IDEULFDQW�L�R�VXEPLQLVWUDGRU�
/HV�HLQHV�TXH�HV�IDFLQ�VHUYLU�SHU�DO�PXQWDWJH�GH�63&�KDXUDQ�GH�VHU�GH�FDUDFWHUtVWLTXHV
DGHTXDGHV�D�O
RSHUDFLy�D�UHDOLW]DU��/D�VHYD�XWLOLW]DFLy�L�WUDQVSRUW�QR�LPSOLFDUj�ULVFRV�SHU�D
OD�VHJXUHWDW�GHOV�WUHEDOODGRUV�
/HV�RSHUDFLRQV�GH�PDQWHQLPHQW��DMXVWDPHQW��GHVEORTXHLJ��UHYLVLy�R�UHSDUDFLy�GHOV�63&�TXH
SXJXLQ�VXSRVDU�XQ�SHULOO�SHU�D�OD�VHJXUHWDW�GHOV�WUHEDOODGRUV�HV�UHDOLW]DUDQ�GHVSUpV�G
KDYHU
DWXUDW�O
DFWLYLWDW�
4XDQ�OD�SDUDGD�QR�VLJXL�SRVVLEOH��V
DGRSWDUDQ�OHV�PHVXUHV�QHFHVVjULHV�SHUTXq�DTXHVWHV
RSHUDFLRQV�HV�UHDOLW]LQ�GH�IRUPD�VHJXUD�R�IRUD�GH�OHV�]RQHV�SHULOORVHV�
6
KD�GH�SRUWDU�FRQWURO�GHO�QRPEUH�G
XWLOLW]DFLRQV�L�GHO�WHPSV�GH�FROāORFDFLy�GHOV�63&�L�GHOV
VHXV�FRPSRQHQWV��SHU�WDO�GH�QR�VREUHSDVVDU�OD�VHYD�YLGD�~WLO��G
DFRUG�DPE�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO
IDEULFDQW�
(OV�63&�TXH�HV�UHWLULQ�GH�VHUYHL�KDXUDQ�GH�URPDQGUH�DPE�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV�G
HILFjFLD
SUHYHQWLYD�R�KDXUDQ�GH�SUHQGUH
V�OHV�PHVXUHV�QHFHVVjULHV�SHU�D�LPSRVVLELOLWDU�HO�VHX�~V�
%$5$1(6�'(�3527(&&,Ï�
'XUDQW�HO�PXQWDWJH�L�GHVPXQWDWJH��HOV�RSHUDULV�KDXUDQ�G
HVWDU�SURWHJLWV�FRQWUD�OHV�FDLJXGHV
G
DOoDGD�PLWMDQoDQW�SURWHFFLRQV�LQGLYLGXDOV��TXDQ�D�FDXVD�DO�SURFpV��OHV�EDUDQHV�SHUGLQ�OD
IXQFLy�GH�SURWHFFLy�FROāOHFWLYD�
3527(&&,Ï�$0%�;$5;(6�,�3(6&$176�
1R�HV�SRW�LQVWDOāODU�HO�VLVWHPD�GH�[DU[HV�L�SHVFDQWV�ILQV�TXH�O
HPERVVDPHQW�GH�OD�[DU[D�UHVWL
D�XQD�DOoDGD�GH�WHUUD�VXILFLHQW�SHU�WDO�TXH�HQ�FDV�GH�FDLJXGD��OD�GHIRUPDFLy�GH�OD�[DU[D�QR
SHUPHWL�TXH�HO�FRV�FDLJXW�WRTXL�DO�WHUUD��QRUPDOPHQW�D�SDUWLU�GHO�VHJRQ�VRVWUH�HQ�FRQVWUXFFLy
SHU�VREUH�GHO�WHUUD��

����81,7$7�,�&5,7(5,�'
$0,'$0(17

(V�PHVXUDUj�HQ�OHV�XQLWDWV�LQGLFDGHV�D�FDGD�SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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7RWHV�OHV�XQLWDWV�G
REUD�LQFORXHQ�HQ�HO�VHX�SUHX�HO�VHX�PXQWDWJH��HO�PDQWHQLPHQW�HQ�FRQGLFLRQV
G
XV�VHJXUHV�GXUDQW�WRW�HO�WHPSV�TXH�O
REUD�OHV�QHFHVVLWL��L�HO�VHX�GHVPXQWDWJH�L�WUDQVSRUW�DO
OORF�G
DSOHF�VL�VRQ�UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�MXOLR�SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH
VHJXULGDG�\�VDOXG�SDUD�OD�XWLOL]DFLyQ�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�ORV�HTXLSRV�GH�WUDEDMR�
5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH
VHJXULGDG�\�GH�VDOXG�HQ�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�DEULO��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH
VHJXULGDG�\�VDOXG�HQ�ORV�OXJDUHV�GH�WUDEDMR�
2UGHQ�GH���GH�PDU]R�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�OD�2UGHQDQ]D�*HQHUDO�GH�6HJXULGDG�H�+LJLHQH
HQ�HO�7UDEDMR�
2UGHQ�GH����GH�DJRVWR�GH�������WUDEDMR��SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�OD�2UGHQDQ]D�GH�7UDEDMR�GH�OD
&RQVWUXFFLyQ��9LGULR�\�&HUiPLFD�
2UGHQ�GH����GH�PD\R�GH�������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�GH�6HJXULGDG�H�+LJLHQH�GHO
WUDEDMR�HQ�OD�LQG~VWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�
&RQYHQLR�2,7�Q~PHUR����GH����GH�MXQLR�GH�������3UHVFULSFLRQHV�GH�VHJXULGDG�HQ�OD�LQG~VWULD�GH
OD�HGLILFDFLyQ
81(�(1�������������5HGHV�GH�VHJXULGDG��3DUWH����5HTXLVLWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�ORV�OtPLWHV�GH
LQVWDODFLyQ�
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3OHF�GH�FRQGLFLRQV
����'(),1,&,Ï�,�&21',&,216�'(�/(6�3$57,'(6�'
2%5$�(;(&87$'(6

6LVWHPHV�GH�3URWHFFLy�&ROāOHFWLYD��63&��VyQ�XQ�FRQMXQW�GH�SHFHV�R�zUJDQV�XQLWV�HQWUH�VL�
DVVRFLDWV�GH�IRUPD�VROLGjULD��GHVWLQDW�D�O
DSDQWDOODPHQW�L�LQWHUSRVLFLy�ItVLFD��TXH�V
RSRVD�D
XQD�HQHUJLD�QDWXUDO�TXH�HV�WURED�IRUD�GH�FRQWURO��DPE�OD�ILQDOLWDW�G
LPSHGLU�R�UHGXLU�OHV
FRQVHT�qQFLHV�GHO�FRQWDFWH�DPE�OHV�SHUVRQHV�R�HOV�EpQV�PDWHULDOV�FLUFXPGDQWV��VXVFHSWLEOHV�GH
SURWHFFLy�
6
KDQ�FRQVLGHUDW�HOV�WLSXV�GH�SURWHFFLy�VHJ�HQWV�
��3URWHFFLRQV�VXSHUILFLDOV�GH�FDLJXGHV�GH�SHUVRQHV�R�REMHFWHV��������3URWHFFLy�GH�IRUDWV
YHUWLFDOV�DPE�YHOD�GH�ORQD�������3URWHFFLy�GH�SHUtPHWUH�GH�VRVWUH�DPE�[DU[D�L�SHVFDQWV������
3URWHFFLy�GH�SHUtPHWUH�GH�VRVWUH�DPE�[DU[D�HQWUH�VRVWUHV�������3URWHFFLy�GH�IRUDWV�YHUWLFDOV�R
KRULW]RQWDOV�DPE�[DU[D��PDOOD�HOHFWURVROGDGD�R�WDXOHUV�GH�IXVWD�������3URWHFFLy�GH�EDVWLGHV�L
PXQWDFjUUHJXHV�DPE�PDOOD�GH�SROLHWLOq�������3URWHFFLy�GH�]RQHV�LQIHULRUV�GH�OD�FDLJXGD
G
REMHFWHV�DPE�VXSRUWV�DPE�PqQVXOD�L�[DU[HV�������3URWHFFLy�GH�]RQHV�LQIHULRUV�GH�OD�FDLJXGD
G
REMHFWHV�DPE�HVWUXFWXUD�L�VRVWUH�GH�IXVWD�������3URWHFFLy�IURQW�D�SURMHFFLy�GH�SDUWtFXOHV
LQFDQGHVFHQWV�DPE�PDQWD�LJQtIXJD�L�[DU[D�GH�VHJXUHWDW�������3URWHFFLy�GH�WDO~V�DPE�PDOOD
PHWjOāOLFD�L�OjPLQD�GH�SROLHWLOq�������3URWHFFLy�GH�SURMHFFLRQV�SHU�YRODGXUHV�DPE�PDWDOjV�GH
[DU[D�DQFRUDGD�SHULPHWUDOPHQW
��3URWHFFLRQV�OLQHDOV�IURQW�D�FDLJXGHV�GH�SHUVRQHV�R�REMHFWHV��������%DUDQHV�GH�SURWHFFLy�GHO
SHUtPHWUH�GHO�VRVWUH��HVFDOHV�R�EXLWV�D�O
HVWUXFWXUD�������%DUDQD�GH�SURWHFFLy�D�OD�FRURQDFLy
G
XQD�H[FDYDFLy�������(PSDUD�G
DGYHUWqQFLD�DPE�[DU[D�GH�SROLDPLGD�G
��P�G
DOoDGD������
3ODWDIRUPD�GH�WUHEDOO�GH�ILQV�D���P�DPSODGD�DPE�EDUDQHV�L�VzFRO�������3ODWDIRUPD�GH�WUHEDOO�HQ
YRODGtV�GH�ILQV�D���P�DPSODGD�DPE�EDUDQHV�L�VzFRO�������/tQLD�SHU�D�VXEMHFFLy�GH�FLQWXURQV�GH
VHJXUHWDW�������3DVVDGtV�GH�SURWHFFLy�IURQW�D�FDLJXGHV�G
REMHFWHV��DPE�VRVWUH�L�ODWHUDOV
FREHUWV�������0DUTXHVLQHV�GH�SURWHFFLy�IURQW�D�FDLJXGHV�G
REMHFWHV��DPE�HVWUXFWXUD�L
SODWDIRUPD�������3URWHFFLy�IURQW�D�GHVSUHQLPHQWV�GHO�WHUUHQ\��D�PLWMD�YHVVDQW��DPE�HVWDFDGD�L

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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PDOOD�������3URWHFFLy�GH�FDLJXGHV�GLQV�GH�UDVHV�DPE�WHUUHV�GHL[DGHV�D�OD�YRUD
��3URWHFFLRQV�SXQWXDO�IURQW�D�FDLJXGHV�GH�SHUVRQHV�R�REMHFWHV�������3ODWDIRUPD�SHU�D�FjUUHJD�L
GHVFjUUHJD�GH�PDWHULDOV�DQFRUDGD�DOV�VRVWUHV�������&RPSRUWD�EDVFXODQW�SHU�D�FjUUHJD�L
GHVFjUUHJD�GH�PDWHULDOV�DQFRUDGD�DOV�VRVWUHV�������7RSDOO�SHU�D�GHVFjUUHJD�GH�FDPLRQV�HQ�]RQHV
G
H[FDYDFLy�������$QHOODW�SHU�D�HVFDOHV�GH�PD�������0DUTXHVLQD�GH�SURWHFFLy�DFFpV�DSDUHOO
HOHYDGRUV�������3RQW�YRODQW�PHWjOāOLF�DPE�SODWDIRUPD�GH�WUHEDOO�HQ�YRODGtV
��3URWHFFLy�GH�OHV�]RQHV�GH�WUHEDOO�IURQW�HOV�DJHQWV�DWPRVIqULFV�������3DQWDOOD�GH�SURWHFFLy
IURQW�DO�YHQW�������&REHUW�DPE�HVWUXFWXUD�L�YHOD�SHU�D�SURWHJLU�GHO�VRO
��(OHPHQWV�GH�SURWHFFLy�HQ�O
~V�GH�PDTXLQDULD
��3URWHFFLRQV�SHU�DO�WUHEDOO�HQ�]RQHV�DPE�WHQVLy�HOqFWULFD
&21',&,216�*(1(5$/6�
(OV�63&�V
LQVWDOāODUDQ��GLVSRVDUDQ�L�XWLOLW]DUDQ�GH�PDQHUD�TXH�HV�UHGXHL[LQ�HOV�ULVFRV�SHU�DOV
WUHEDOODGRUV�H[SRVDWV�D�O
HQHUJLD�IRUD�GH�FRQWURO�SURWHJLGHV�SHO�63&��L�SHOV�XVXDULV�G
(TXLS�
0jTXLQHV�R�0jTXLQHV�(LQHV�L�R�SHU�WHUFHUV��H[SRVDWV�D�DTXHVWV�
+DQ�G
LQVWDOāODU�VH�L�XWLOLW]DU�VH�GH�IRUPD�TXH�QR�SXJXLQ�FDXUH��EROFDU�R�GHVSODoDU�VH
LQFRQWURODGDPHQW��SRVDQW�HQ�SHULOO�OD�VHJXUHWDW�GH�SHUVRQHV�R�EHQV�
+DQ�G
HVWDU�PXQWDWV�WHQLQW�HQ�FRPSWH�OD�QHFHVVLWDW�G
HVSDL�OOLXUH�HQWUH�HOV�HOHPHQWV�PzELOV
GHOV�63&�L�HOV�HOHPHQWV�IL[RV�R�PzELOV�GHO�VHX�HQWRUQ��(OV�WUHEDOODGRUV�KDXUDQ�GH�SRGHU
DFFHGLU�L�URPDQGUH�HQ�FRQGLFLRQV�GH�VHJXUHWDW�HQ�WRWV�HOV�OORFV�QHFHVVDULV�SHU�D�XWLOLW]DU�
DMXVWDU�R�PDQWHQLU�HOV�63&�
(OV�63&�V
KDQ�G
XWLOLW]DU�QRPpV�SHU�OHV�RSHUDFLRQV�L�D�OHV�FRQGLFLRQV�LQGLFDGHV�SHO
SURMHFWLVWD�L�HO�IDEULFDQW�GHO�PDWHL[��6L�OHV�LQVWUXFFLRQV�G
XV�GHO�IDEULFDQW�R�SURMHFWLVWD
GHO�63&�LQGLTXHQ�OD�QHFHVVLWDW�G
XWLOLW]DU�DOJXQ�(3,�SHU�D�OD�UHDOLW]DFLy�G
DOJXQD�RSHUDFLy
UHODFLRQDGD�DPE�DTXHVW��HV�REOLJDWRUL�XWLOLW]DU�OR�HQ�IHU�DTXHVWHV�RSHUDFLRQV�
4XDQ�V
HPSULQ�63&�DPE�HOHPHQWV�SHULOORVRV�DFFHVVLEOHV�TXH�QR�SXJXLQ�VHU�SURWHJLWV�WRWDOPHQW�
V
KDXUDQ�G
DGRSWDU�OHV�SUHFDXFLRQV�L�XWLOLW]DU�SURWHFFLRQV�LQGLYLGXDOV�DSURSLDGHV�SHU�D�UHGXLU
HOV�ULVFRV�DOV�PtQLPV�SRVVLEOHV�
(OV�63&�GHL[DUDQ�G
XWLOLW]DU�VH�VL�HV�GHWHULRUHQ��WUHQTXHQ�R�SDWHL[HQ�DOWUHV�FLUFXPVWjQFLHV
TXH�FRPSURPHWLQ�O
HILFjFLD�GH�OD�VHYD�IXQFLy�
4XDQ�GXUDQW�OD�XWLOLW]DFLy�G
XQ�63&�VLJXL�QHFHVVDUL�QHWHMDU�R�UHWLUDU�UHVLGXV�SURSHUV�D�XQ
HOHPHQW�SHULOOyV��O
RSHUDFLy�KDXUj�GH�UHDOLW]DU�VH�DPE�HOV�PLWMDQV�DX[LOLDUV�DGHTXDWV�L�TXH
JDUDQWHL[LQ�XQD�GLVWjQFLD�GH�VHJXUHWDW�VXILFLHQW�
%$5$1(6�'(�3527(&&,Ï�
3URWHFFLy�SURYLVLRQDO�GHOV�EXLWV�YHUWLFDOV�L�SHUtPHWUH�GH�SODWDIRUPHV�GH�WUHEDOO��VXVFHSWLEOHV
GH�SHUPHWUH�OD�FDLJXGD�GH�SHUVRQHV�R�REMHFWHV�GHV�G
XQD�DOoDGD�VXSHULRU�D���P�
+D�G
HVWDU�FRQVWLWXwGD�SHU�
��0XQWDQWV�G
��P�G
DOoDGD�VREUH�HO�SDYLPHQW�IL[DWV�D�XQ�HOHPHQW�HVWUXFWXUDO
��3DVVDPDQV�VXSHULRU�KRULW]RQWDO��D���P��G
DOoDGD��VzOLGDPHQW�DQFRUDW�DO�PXQWDQW�
��7UDYHVVHU�KRULW]RQWDO��EDUUD�LQWHUPLWMD��R�SDQ\�GH�JHORVLD��WLSXV�[DU[D�WHQLV�R�[DU[D
HOHFWURVROGDGD���ULJLGLW]DW�SHULPHWUDOPHQW��DPE�XQD�OOXP�Pj[LPD�GH�UHWtFXOD������P�
��(QWRUQSHX�GH���������FP�G
DOoDGD�
(O�FRQMXQW�GH�OD�EDUDQD�GH�SURWHFFLy�WLQGUj�VzOLGDPHQW�DQFRUDWV�WRWV�HOV�VHXV�HOHPHQWV�HQWUH
VL�L�D�XQ�HOHPHQW�HVWUXFWXUDO�HVWDEOH��L�VHUj�FDSDo�GH�UHVLVWLU�HQ�HO�VHX�FRQMXQW�XQD�HPSHQWD
IURQWDO�G
����N1�P�
3527(&&,Ï�$0%�;$5;(6�,�3(6&$176�
(O�FRQMXQW�GHO�VLVWHPD�HVWj�FRQVWLWXwW�SHU�SDQ\V�GH�[DU[D�GH�VHJXUHWDW�VHJRQV�QRUPD�(1�������
���FROāORFDWV�DPE�HO�VHX�FRVWDW�PHQRU����P��HQ�VHQWLW�YHUWLFDO��VXSRUWDWV�VXSHULRUPHQW�SHU
SHVFDQWV��L�VXEMHFWDWV�LQIHULRUPHQW�DO�VRVWUH�GH�OD�SODQWD�SHU�VRWD�GH�OD�TXH�HVWj�HQ
FRQVWUXFFLy�
/DWHUDOPHQW�OHV�[DU[HV�KDQ�G
HVWDU�XQLGHV�DPE�FRUGy�GH�SROLDPLGD�GH���PP�GH�GLjPHWUH�
/D�[DU[D�KD�GH�IHU�XQD�ERVVD�SHU�VRWD�GH�OD�SODQWD�LQIHULRU��SHU�WDO�TXH�XQD�SHUVRQD�X�REMHFWH
TXH�FDLJXpV�QR�HV�GRQHV�XQ�FRS�DPE�O
HVWUXFWXUD�
/HV�FRUGHV�GH�IL[DFLy�LQIHULRUV�L�VXSHULRUV�KDQ�GH�VHU�GH�SROLDPLGD�G
DOWD�WHQDFLWDW��GH����PP
GH�GLjPHWUH�
/D�[DU[D�V
KD�GH�IL[DU�DO�VRVWUH�DPE�DQFRUDWJHV�HQFDVWDWV�DO�PDWHL[�FDGD����FP�
/D�GLVWjQFLD�HQWUH�HOV�SHVFDQWV�KD�GH�VHU�OD�LQGLFDGD�SHO�IDEULFDQW��L�GH�����P�VL�QR�H[LVWtV
FDS�LQGLFDFLy��+DQ�G
HVWDU�IL[DGHV�YHUWLFDOPHQW�D�GXHV�SODQWHV�LQIHULRUV��L�D�OD�SODQWD�TXH
SURWHJHL[��DPE�SHFHV�G
DFHU�HQFDVWDGHV�DOV�VRVWUHV�
3527(&&,216�'(�/$�&$,*8'(6�'
2%-(&7(6�'(6�'(�=21(6�683(5,256�
6
KDQ�GH�SURWHJLU�HOV�DFFHVVRV�R�SDVVRV�D�O
REUD��L�OHV�]RQHV�SHULPHWUDOV�GH�OD�PDWHL[D�GH�OHV
SRVVLEOHV�FDLJXGHV�G
REMHFWHV�GHV�GH�OHV�SODQWHV�VXSHULRUV�R�OD�FREHUWD�
/
HVWUXFWXUD�GH�SURWHFFLy�KD�GH�VHU�DGHTXDGD�D�OD�Pj[LPD�DOoDGD�SRVVLEOH�GH�FDLJXGD�G
REMHFWHV
L�DO�SHV�Pj[LP�SUHYLVLEOH�G
DTXHVWV�REMHFWHV��/
LPSDFWH�SUHYLVW�VREUH�OD�SURWHFFLy�QR�KDXUj�GH
SURGXLU�XQD�GHIRUPDFLy�TXH�SXJXL�DIHFWDU�D�OHV�SHUVRQHV�TXH�HVWLJXLQ�SHU�VRWD�GH�OD�SURWHFFLy�

����&21',&,216�'(/�352&e6�'
(;(&8&,Ï

$EDQV�G
XWLOLW]DU�XQ�63&�HV�FRPSURYDUj�TXH�OHV�VHYHV�SURWHFFLRQV�L�FRQGLFLRQV�G
~V�VyQ�OHV
DGHTXDGHV�DO�ULVF�TXH�HV�YRO�SUHYHQLU��L�TXH�OD�VHYD�LQVWDOāODFLy�QR�UHSUHVHQWD�XQ�SHULOO�SHU
D�WHUFHUV�
(O�PXQWDWJH�L�GHVPXQWDWJH�GHOV�63&�KDXUDQ�GH�UHDOLW]DU�VH�VHJXLQW�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO
SURMHFWLVWD��IDEULFDQW�L�R�VXEPLQLVWUDGRU�

�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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/HV�HLQHV�TXH�HV�IDFLQ�VHUYLU�SHU�DO�PXQWDWJH�GH�63&�KDXUDQ�GH�VHU�GH�FDUDFWHUtVWLTXHV
DGHTXDGHV�D�O
RSHUDFLy�D�UHDOLW]DU��/D�VHYD�XWLOLW]DFLy�L�WUDQVSRUW�QR�LPSOLFDUj�ULVFRV�SHU�D
OD�VHJXUHWDW�GHOV�WUHEDOODGRUV�
/HV�RSHUDFLRQV�GH�PDQWHQLPHQW��DMXVWDPHQW��GHVEORTXHLJ��UHYLVLy�R�UHSDUDFLy�GHOV�63&�TXH
SXJXLQ�VXSRVDU�XQ�SHULOO�SHU�D�OD�VHJXUHWDW�GHOV�WUHEDOODGRUV�HV�UHDOLW]DUDQ�GHVSUpV�G
KDYHU
DWXUDW�O
DFWLYLWDW�
4XDQ�OD�SDUDGD�QR�VLJXL�SRVVLEOH��V
DGRSWDUDQ�OHV�PHVXUHV�QHFHVVjULHV�SHUTXq�DTXHVWHV
RSHUDFLRQV�HV�UHDOLW]LQ�GH�IRUPD�VHJXUD�R�IRUD�GH�OHV�]RQHV�SHULOORVHV�
6
KD�GH�SRUWDU�FRQWURO�GHO�QRPEUH�G
XWLOLW]DFLRQV�L�GHO�WHPSV�GH�FROāORFDFLy�GHOV�63&�L�GHOV
VHXV�FRPSRQHQWV��SHU�WDO�GH�QR�VREUHSDVVDU�OD�VHYD�YLGD�~WLO��G
DFRUG�DPE�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO
IDEULFDQW�
(OV�63&�TXH�HV�UHWLULQ�GH�VHUYHL�KDXUDQ�GH�URPDQGUH�DPE�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV�G
HILFjFLD
SUHYHQWLYD�R�KDXUDQ�GH�SUHQGUH
V�OHV�PHVXUHV�QHFHVVjULHV�SHU�D�LPSRVVLELOLWDU�HO�VHX�~V�
%$5$1(6�'(�3527(&&,Ï�
'XUDQW�HO�PXQWDWJH�L�GHVPXQWDWJH��HOV�RSHUDULV�KDXUDQ�G
HVWDU�SURWHJLWV�FRQWUD�OHV�FDLJXGHV
G
DOoDGD�PLWMDQoDQW�SURWHFFLRQV�LQGLYLGXDOV��TXDQ�D�FDXVD�DO�SURFpV��OHV�EDUDQHV�SHUGLQ�OD
IXQFLy�GH�SURWHFFLy�FROāOHFWLYD�
3527(&&,Ï�$0%�;$5;(6�,�3(6&$176�
1R�HV�SRW�LQVWDOāODU�HO�VLVWHPD�GH�[DU[HV�L�SHVFDQWV�ILQV�TXH�O
HPERVVDPHQW�GH�OD�[DU[D�UHVWL
D�XQD�DOoDGD�GH�WHUUD�VXILFLHQW�SHU�WDO�TXH�HQ�FDV�GH�FDLJXGD��OD�GHIRUPDFLy�GH�OD�[DU[D�QR
SHUPHWL�TXH�HO�FRV�FDLJXW�WRTXL�DO�WHUUD��QRUPDOPHQW�D�SDUWLU�GHO�VHJRQ�VRVWUH�HQ�FRQVWUXFFLy
SHU�VREUH�GHO�WHUUD��

����81,7$7�,�&5,7(5,�'
$0,'$0(17

(V�PHVXUDUj�HQ�OHV�XQLWDWV�LQGLFDGHV�D�FDGD�SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV�OHV�XQLWDWV�G
REUD�LQFORXHQ�HQ�HO�VHX�SUHX�HO�VHX�PXQWDWJH��HO�PDQWHQLPHQW�HQ�FRQGLFLRQV
G
XV�VHJXUHV�GXUDQW�WRW�HO�WHPSV�TXH�O
REUD�OHV�QHFHVVLWL��L�HO�VHX�GHVPXQWDWJH�L�WUDQVSRUW�DO
OORF�G
DSOHF�VL�VRQ�UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�

����1250$7,9$�'(�&203/,0(17�2%/,*$725,

5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�MXOLR�SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH
VHJXULGDG�\�VDOXG�SDUD�OD�XWLOL]DFLyQ�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�ORV�HTXLSRV�GH�WUDEDMR�
5HDO�'HFUHWR������������GH����GH�RFWXEUH��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH
VHJXULGDG�\�GH�VDOXG�HQ�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
5HDO�'HFUHWR�����������GH����GH�DEULO��SRU�HO�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�PtQLPDV�GH
VHJXULGDG�\�VDOXG�HQ�ORV�OXJDUHV�GH�WUDEDMR�
2UGHQ�GH���GH�PDU]R�GH������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�OD�2UGHQDQ]D�*HQHUDO�GH�6HJXULGDG�H�+LJLHQH
HQ�HO�7UDEDMR�
2UGHQ�GH����GH�DJRVWR�GH�������WUDEDMR��SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�OD�2UGHQDQ]D�GH�7UDEDMR�GH�OD
&RQVWUXFFLyQ��9LGULR�\�&HUiPLFD�
2UGHQ�GH����GH�PD\R�GH�������SRU�OD�TXH�VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�GH�6HJXULGDG�H�+LJLHQH�GHO
WUDEDMR�HQ�OD�LQG~VWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�
&RQYHQLR�2,7�Q~PHUR����GH����GH�MXQLR�GH�������3UHVFULSFLRQHV�GH�VHJXULGDG�HQ�OD�LQG~VWULD�GH
OD�HGLILFDFLyQ
81(�(1�������������5HGHV�GH�VHJXULGDG��3DUWH����5HTXLVLWRV�GH�VHJXULGDG�SDUD�ORV�OtPLWHV�GH
LQVWDODFLyQ�
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�����(66���3URMHFWH�G
XUEDQLW]DFLy�GHO�&�)RQW�9HOOD�HQWUH�&�6DQW�3DX�L�&��GHO�3DVVHLJ�GH�7HUUDVVD
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2EUD �� 3UHVVXSRVW������66

&DStWRO �� 3527(&&,216�,1',9,'8$/6

� +������' X &DVF GH VHJXUHWDW SHU D VHQ\DOLVWD� GH SROLHWLOq� DPE XQ SHV Pj[LP GH
����J��GH�PDWHULDO�IRWROXPLQLVFHQW��KRPRORJDW�VHJRQV�81(�(1�����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

����� ����� �����

� +������� X &DVF GH VHJXUHWDW SHU D ~V QRUPDO� FRQWUD FRSV� GH SROLHWLOq DPE XQ
SHV Pj[LP GH ��� J� DPE WLUHV UHIOHFWDQWV� KRPRORJDW VHJRQV 81(�(1
����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

����� ����� ������

� +������� X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG� DPE PXQWXUD XQLYHUVDO�
DPE YLVRU WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O
HQWHODPHQW� KRPRORJDGHV
VHJRQV�81(�(1�����L�81(�(1�����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

���� ����� �����

� +������� X 0DVFDUHWD DXWRILOWUDQW FRQWUD SROVLPV L YDSRUV Wz[LFV� KRPRORJDGD
VHJRQV�81(�(1�����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

���� ������ �����

� +������� X 3DUHOOD GH JXDQWV SHU D ~V JHQHUDO� DPE SDOPHOO� DUWHOOV� XQJOHV L GLWV
tQGH[ L SRO]H GH SHOO� GRUV GH OD Pj L PDQLJXHW GH FRWy� IROUH LQWHULRU� L
VXEMHFFLy�HOjVWLFD�DO�FDQHOO�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

���� ������ �����

� +������� X 3DUHOOD GH JXDQWV GLHOqFWULFV SHU D EDL[D WHQVLy� GH FDXW[~� DPE
PDQLJXHWV�ILQV�D�PLJ�DYDQWEUDo�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3������

����� ����� �����

� +������� X 3DUHOOD GH JXDQWV G
DOWD UHVLVWqQFLD DO WDOO L D O
DEUDVVLy SHU D IHUUDOOLVWD�
DPE GLWV L SDOPHOO GH FDXW[~ UXJyV VREUH VXSRUW GH FRWy� L VXEMHFFLy

���� ����� �����
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HOjVWLFD�DO�FDQHOO��KRPRORJDWV�VHJRQV�81(�(1�����L�81(�(1�����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

� +������� X 3DUHOOD GH ERWHV G
DLJXD GH 39& GH FDQ\D DOWD� DPE VROD DQWLOOLVFDQW L
IROUDGHV GH QLOy UHQWDEOH� KRPRORJDGHV VHJRQV 81(�(1 ,62 ������
81(�(1�,62��������81(�(1�,62�������L�81(�(1�,62�������
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3������

���� ����� �����

� +������� X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW� GH SHOO
UHFWLILFDGD� DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD�
IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy� OOHQJ�HWD GH PDQ[D� GH GHVSUHQLPHQW
UjSLG� VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD� DPE SXQWHUD UHIRUoDGD�
KRPRORJDGHV�VHJRQV�',1������
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3������

����� ����� �����

�� +���1��� X )DL[D�GH�SURWHFFLy�GRUVOXPEDU�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3������

����� ����� ������

727$/ &DStWRO ����� ������
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&DStWRO �� 6,67(0(6�3527(&&,Ï�&2/ā/(&7,9$

� +�$$���� P 7DQFD PzELO� GH � P G
DOojULD� G
DFHU JDOYDQLW]DW� DPE PDOOD
HOHFWURVROGDGD GH ��[��� PP L GH ��� L ��� PP GH '� EDVWLGRU GH
���[� P GH WXE GH �� PP GH '� IL[DW D SHXV SUHIDEULFDWV GH IRUPLJy� L
DPE HO GHVPXQWDWJH LQFOzV� ,QFORX PDOOD G
RFXOWDFLy� VHQ\DOLW]DFLy
SURYLVLRQDO�L�HQOOXPHQDW�LQWHUPLWHQW�SURYLVLRQDO�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� P GH OODUJjULD DPLGDGD VHJRQV OHV
HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�
�3������

���� ������� ��������

� +%�&���� P %DUUHUD GH IRUPLJy VLPSOH� SUHIDEULFDGD� DPE SHUILO WLSXV 1HZ -HUVH\�
FROāORFDGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

����� ����� �����

� +%&�.-�� P 7DQFD PzELO PHWjOāOLFD GH ��� P GH OODUJjULD L � P G
DOojULD L DPE HO
GHVPXQWDWJH�LQFOzV�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� P GH OODUJjULD DPLGDGD VHJRQV OHV
HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�
�3������

���� ������� ��������

� 3�������)$ P� 3ODWDIRUPD PHWjOāOLFD SHU D SDV GH SHUVRQHV SHU VREUH GH UDVHV�
G
DPSODGD � � P� GH SODQ[D G
DFHU GH � PP GH JUXL[� DPE HO
GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

���� ������ �����
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� 3�������)% P� 3ODWDIRUPD PHWjOāOLFD SHU D SDV GH YHKLFOHV SHU VREUH GH UDVHV�
G
DPSODGD � � P� GH SODQ[D G
DFHU GH �� PP GH JUXL[� DPE HO
GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

���� ����� �����

� 3��=����&$ K 6HQ\DOHU��3������ ����� ������ ������
� +%$����� P� 3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH IDL[D VXSHUILFLDO QR UHIOHFWRUD� DPE SLQWXUD

DFUtOLFD��DPE�PjTXLQD�G
DFFLRQDPHQW�PDQXDO��3������
����� ������ ������

� +%%����� X 3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW WULDQJXODU GH �� FP GH FRVWDW� SHU D
VHQ\DOV�GH�WUjQVLW��IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

����� ����� ������

� +%%����� X 3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW FLUFXODU GH �� FP GH GLjPHWUH� SHU D
VHQ\DOV�GH�WUjQVLW��IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

����� ����� ������

�� +%%����� X 6HQ\DO�PDQXDO�SHU�D�VHQ\DOLVWD��3������ ����� ����� �����
�� +%%����� X 3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW GH ��[�� FP� SHU D VHQ\DOV GH WUjQVLW�

IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� 8QLWDW GH TXDQWLWDW LQVWDOāODGD D O
REUD G
DFRUG
DPE�OD�'7�
�3������

����� ����� ������

�� +%%��$�� X 3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW GH ��[��� FP� SHU D VHQ\DOV GH WUjQVLW�
IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

������ ����� ������

�� +%%$)��� X 6HQ\DO G
DGYHUWqQFLD� QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV
JURF� GH IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH� FRVWDW PDMRU �� FP�
DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU� SHU VHU YLVWD ILQV �� P GH GLVWjQFLD�
IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

������ ����� ������

�� +%%=���� P 6XSRUW UHFWDQJXODU G
 G
DFHU JDOYDQLW]DW GH ��[��[� PP FROāORFDW D
WHUUD�FODYDW�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

����� ������ ������

�� +%&����� X &RQ�GH�SOjVWLF�UHIOHFWRU�GH����FP�G
DOojULD��3������ ����� ����� �����
�� +%&����� P &LQWD G
DEDOLVDPHQW� DPE XQ VXSRUW FDGD � P L DPE HO GHVPXQWDWJH

LQFOzV��3������
���� ������� ������

�� +%&�+*.� X %DOLVD OOXPLQRVD G
DOWD LQWHQVLWDW HVWURERVFzSLFD UHFDUUHJDEOH L DPE HO
GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

������ ����� ������

�� .%��8��� X 5qWRO G
REUD ���[��� P� DPE SODQ[HV G
DOXPLQL SLQWDGHV L UHWRODGHV
VHJRQV�OD�QRUPDWLYD�GH�VHQ\DOLW]DFLy�G
REUHV��IL[DW�DO�VXSRUW��3������

������ ����� ������

�� )%$=8;&� P &LQWD GH PDUFDWJH GH SDYLPHQW� DGKHVLYD� UHIOHFWDQW L DQWLOOLVFDQW� GH
FRORU�JURF��L�DPSOH�GH����FP���UHWLUDEOH��3�����

���� ������ ������

�� )%$<8;&� P &ROāORFDFLy GH FLQWD GH PDUFDWJH GH SDYLPHQW� DGKHVLYD� UHIOHFWDQW L
DQWLOOLVFDQW� GH FRORU JURF� L DPSOH GH �� FP� ,QFORX PDWHULDO QHFHVVDUL
SHU�D�FRUUHFWD�DGKHUHQFLD�D�SDYLPHQW��FROHV��UHVLQHV���3�����

���� ������ �����

�� )%$<8;&� P 5HWLUDGD GH FLQWD GH PDUFDWJH GH SDYLPHQW� DGKHVLYD� UHIOHFWDQW L
DQWLOOLVFDQW� GH FRORU JURF� L DPSOH GH �� FP� SHU TXDOVHYRO PqWRGH �3 �
��

���� ������ �����
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&DStWRO �� ,167$/ā/$&,216�'(�%(1(67$5�,�+,*,(1(

� +48�'��� PHV /ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW SHU HTXLSDPHQW GH YHVWLGRUV D REUD GH
���[��� P DPE WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV G
DFHU
SUHODFDW L DwOODPHQW LQWHULRU GH ��PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW SHU
WDXOHU DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH 39& VREUH [DSD JDOYDQLW]DGD
L OODQD PLQHUDO GH YLGUH� LQVWDOāODFLy HOqFWULFD � SXQW GH OOXP� LQWHUUXSWRU�
HQGROOV�L�SURWHFFLy�GLIHUHQFLDO��3������

����� ����� ������

� +48�'��� X $PRUWLW]DFLy GH PzGXO SUHIDEULFDW SHU HTXLSDPHQW GH YHVWLGRUV D REUD
GH ���[��� P DPE WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV
G
DFHU SUHODFDW L DwOODPHQW LQWHULRU GH ��PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW
SHU WDXOHU DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH 39& VREUH [DSD
JDOYDQLW]DGD L OODQD PLQHUDO GH YLGUH� LQVWDOāODFLy HOqFWULFD � SXQW GH
OOXP��LQWHUUXSWRU��HQGROOV�L�SURWHFFLy�GLIHUHQFLDO��SHU�D���XVRV��3������

������ ����� ������
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� +48�'��� X 7UDQVSRUW� HQWUHJD� UHWLUDGD� PXQWDWJH L GHVPXQWDWJH GH PzGXO
SUHIDEULFDW SHU HTXLSDPHQW GH YHVWLGRUV D REUD GH ���[��� P DPE
WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV G
DFHU SUHODFDW L
DwOODPHQW LQWHULRU GH ��PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW SHU WDXOHU
DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH 39& VREUH [DSD JDOYDQLW]DGD L OODQD
PLQHUDO GH YLGUH� LQVWDOāODFLy HOqFWULFD � SXQW GH OOXP� LQWHUUXSWRU�
HQGROOV�L�SURWHFFLy�GLIHUHQFLDO��3������

������ ����� ������

� +48�+��� PHV /ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW GH FDELQD DPE LQRGRU TXtPLF G
����[����
P L ���� P G
DOojULD� DPE WDQFDPHQWV GH SROLHWLOq L VRVWUH WUDVO~FLG�
HTXLSDW DPE � LQRGRU DPE GLSzVLW TXtPLF GH ���O� L XQ ODYDER DPE
GLSzVLW G
DLJXD GH ��O�� DPE PDQWHQLPHQW LQFOzV� ,QORX WUDQVSRUW�
HQWUHJD��UHWLUDGD���3������

������ ����� ������

727$/ &DStWRO ����� ��������

2EUD �� 3UHVVXSRVW������66

&DStWRO �� 0(',&,1$�35(9(17,9$�,�35,0(56�$8;,/,6

� +48$���� X )DUPDFLROD SRUWjWLO G
XUJqQFLD� DPE HO FRQWLQJXW HVWDEOHUW D O
RUGHQDQoD
JHQHUDO�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW�HQ�HO�WUHEDOO��3������

������ ����� ������

� +48$���� X 0DWHULDO VDQLWDUL SHU D DVVRUWLU XQD IDUPDFLROD DPE HO FRQWLQJXW
HVWDEOHUW�D�O
RUGHQDQoD�JHQHUDO�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW�HQ�HO�WUHEDOO��3������

����� ����� �����

727$/ &DStWRO ����� ������
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2EUD �� 3UHVVXSRVW������66

&DStWRO �� 3527(&&,216�,1',9,'8$/6

� +������' X &DVF GH VHJXUHWDW SHU D VHQ\DOLVWD� GH SROLHWLOq� DPE XQ SHV Pj[LP GH
����J��GH�PDWHULDO�IRWROXPLQLVFHQW��KRPRORJDW�VHJRQV�81(�(1�����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

����� ����� �����

� +������� X &DVF GH VHJXUHWDW SHU D ~V QRUPDO� FRQWUD FRSV� GH SROLHWLOq DPE XQ
SHV Pj[LP GH ��� J� DPE WLUHV UHIOHFWDQWV� KRPRORJDW VHJRQV 81(�(1
����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

����� ����� ������

� +������� X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG� DPE PXQWXUD XQLYHUVDO�
DPE YLVRU WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O
HQWHODPHQW� KRPRORJDGHV
VHJRQV�81(�(1�����L�81(�(1�����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

���� ����� �����

� +������� X 0DVFDUHWD DXWRILOWUDQW FRQWUD SROVLPV L YDSRUV Wz[LFV� KRPRORJDGD
VHJRQV�81(�(1�����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

���� ������ �����

� +������� X 3DUHOOD GH JXDQWV SHU D ~V JHQHUDO� DPE SDOPHOO� DUWHOOV� XQJOHV L GLWV
tQGH[ L SRO]H GH SHOO� GRUV GH OD Pj L PDQLJXHW GH FRWy� IROUH LQWHULRU� L
VXEMHFFLy�HOjVWLFD�DO�FDQHOO�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

���� ������ �����

� +������� X 3DUHOOD GH JXDQWV GLHOqFWULFV SHU D EDL[D WHQVLy� GH FDXW[~� DPE
PDQLJXHWV�ILQV�D�PLJ�DYDQWEUDo�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3������

����� ����� �����

� +������� X 3DUHOOD GH JXDQWV G
DOWD UHVLVWqQFLD DO WDOO L D O
DEUDVVLy SHU D IHUUDOOLVWD�
DPE GLWV L SDOPHOO GH FDXW[~ UXJyV VREUH VXSRUW GH FRWy� L VXEMHFFLy

���� ����� �����
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HOjVWLFD�DO�FDQHOO��KRPRORJDWV�VHJRQV�81(�(1�����L�81(�(1�����
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3�����

� +������� X 3DUHOOD GH ERWHV G
DLJXD GH 39& GH FDQ\D DOWD� DPE VROD DQWLOOLVFDQW L
IROUDGHV GH QLOy UHQWDEOH� KRPRORJDGHV VHJRQV 81(�(1 ,62 ������
81(�(1�,62��������81(�(1�,62�������L�81(�(1�,62�������
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3������

���� ����� �����

� +������� X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW� GH SHOO
UHFWLILFDGD� DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD�
IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy� OOHQJ�HWD GH PDQ[D� GH GHVSUHQLPHQW
UjSLG� VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD� DPE SXQWHUD UHIRUoDGD�
KRPRORJDGHV�VHJRQV�',1������
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3������

����� ����� �����

�� +���1��� X )DL[D�GH�SURWHFFLy�GRUVOXPEDU�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� (V PHVXUDUj HQ OHV XQLWDWV LQGLFDGHV D FDGD
SDUWLGD�G
REUD�DPE�HOV�FULWHULV�VHJ�HQWV�
7RWHV OHV XQLWDWV G
REUD LQFORXHQ HQ HO VHX SUHX HO VHX PXQWDWJH� HO
PDQWHQLPHQW HQ FRQGLFLRQV G
XV VHJXUHV GX UDQW WRW HO WHPSV TXH O
REUD
OHV QHFHVVLWL� L HO VHX GHVPXQWDWJH L WUDQVSRUW DO OORF G
DSOHF VL VRQ
UHXWLOLW]DEOHV��R�ILQV�D�O
DERFDGRU�VL�QR�HV�SRGHQ�WRUQDU�D�XWLOLW]DU�
�3������

����� ����� ������

727$/ &DStWRO ����� ������
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&DStWRO �� 6,67(0(6�3527(&&,Ï�&2/ā/(&7,9$

� +�$$���� P 7DQFD PzELO� GH � P G
DOojULD� G
DFHU JDOYDQLW]DW� DPE PDOOD
HOHFWURVROGDGD GH ��[��� PP L GH ��� L ��� PP GH '� EDVWLGRU GH
���[� P GH WXE GH �� PP GH '� IL[DW D SHXV SUHIDEULFDWV GH IRUPLJy� L
DPE HO GHVPXQWDWJH LQFOzV� ,QFORX PDOOD G
RFXOWDFLy� VHQ\DOLW]DFLy
SURYLVLRQDO�L�HQOOXPHQDW�LQWHUPLWHQW�SURYLVLRQDO�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� P GH OODUJjULD DPLGDGD VHJRQV OHV
HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�
�3������

���� ������� ��������

� +%�&���� P %DUUHUD GH IRUPLJy VLPSOH� SUHIDEULFDGD� DPE SHUILO WLSXV 1HZ -HUVH\�
FROāORFDGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

����� ����� �����

� +%&�.-�� P 7DQFD PzELO PHWjOāOLFD GH ��� P GH OODUJjULD L � P G
DOojULD L DPE HO
GHVPXQWDWJH�LQFOzV�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� P GH OODUJjULD DPLGDGD VHJRQV OHV
HVSHFLILFDFLRQV�GH�OD�'7�
�3������

���� ������� ��������

� 3�������)$ P� 3ODWDIRUPD PHWjOāOLFD SHU D SDV GH SHUVRQHV SHU VREUH GH UDVHV�
G
DPSODGD � � P� GH SODQ[D G
DFHU GH � PP GH JUXL[� DPE HO
GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

���� ������ �����
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� 3�������)% P� 3ODWDIRUPD PHWjOāOLFD SHU D SDV GH YHKLFOHV SHU VREUH GH UDVHV�
G
DPSODGD � � P� GH SODQ[D G
DFHU GH �� PP GH JUXL[� DPE HO
GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

���� ����� �����

� 3��=����&$ K 6HQ\DOHU��3������ ����� ������ ������
� +%$����� P� 3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH IDL[D VXSHUILFLDO QR UHIOHFWRUD� DPE SLQWXUD

DFUtOLFD��DPE�PjTXLQD�G
DFFLRQDPHQW�PDQXDO��3������
����� ������ ������

� +%%����� X 3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW WULDQJXODU GH �� FP GH FRVWDW� SHU D
VHQ\DOV�GH�WUjQVLW��IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

����� ����� ������

� +%%����� X 3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW FLUFXODU GH �� FP GH GLjPHWUH� SHU D
VHQ\DOV�GH�WUjQVLW��IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

����� ����� ������

�� +%%����� X 6HQ\DO�PDQXDO�SHU�D�VHQ\DOLVWD��3������ ����� ����� �����
�� +%%����� X 3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW GH ��[�� FP� SHU D VHQ\DOV GH WUjQVLW�

IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV�
&ULWHUL G
DPLGDPHQW� 8QLWDW GH TXDQWLWDW LQVWDOāODGD D O
REUD G
DFRUG
DPE�OD�'7�
�3������

����� ����� ������

�� +%%��$�� X 3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW GH ��[��� FP� SHU D VHQ\DOV GH WUjQVLW�
IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

������ ����� ������

�� +%%$)��� X 6HQ\DO G
DGYHUWqQFLD� QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV
JURF� GH IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH� FRVWDW PDMRU �� FP�
DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU� SHU VHU YLVWD ILQV �� P GH GLVWjQFLD�
IL[DGD�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

������ ����� ������

�� +%%=���� P 6XSRUW UHFWDQJXODU G
 G
DFHU JDOYDQLW]DW GH ��[��[� PP FROāORFDW D
WHUUD�FODYDW�L�DPE�HO�GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

����� ������ ������

�� +%&����� X &RQ�GH�SOjVWLF�UHIOHFWRU�GH����FP�G
DOojULD��3������ ����� ����� �����
�� +%&����� P &LQWD G
DEDOLVDPHQW� DPE XQ VXSRUW FDGD � P L DPE HO GHVPXQWDWJH

LQFOzV��3������
���� ������� ������

�� +%&�+*.� X %DOLVD OOXPLQRVD G
DOWD LQWHQVLWDW HVWURERVFzSLFD UHFDUUHJDEOH L DPE HO
GHVPXQWDWJH�LQFOzV��3������

������ ����� ������

�� .%��8��� X 5qWRO G
REUD ���[��� P� DPE SODQ[HV G
DOXPLQL SLQWDGHV L UHWRODGHV
VHJRQV�OD�QRUPDWLYD�GH�VHQ\DOLW]DFLy�G
REUHV��IL[DW�DO�VXSRUW��3������

������ ����� ������

�� )%$=8;&� P &LQWD GH PDUFDWJH GH SDYLPHQW� DGKHVLYD� UHIOHFWDQW L DQWLOOLVFDQW� GH
FRORU�JURF��L�DPSOH�GH����FP���UHWLUDEOH��3�����

���� ������ ������

�� )%$<8;&� P &ROāORFDFLy GH FLQWD GH PDUFDWJH GH SDYLPHQW� DGKHVLYD� UHIOHFWDQW L
DQWLOOLVFDQW� GH FRORU JURF� L DPSOH GH �� FP� ,QFORX PDWHULDO QHFHVVDUL
SHU�D�FRUUHFWD�DGKHUHQFLD�D�SDYLPHQW��FROHV��UHVLQHV���3�����

���� ������ �����

�� )%$<8;&� P 5HWLUDGD GH FLQWD GH PDUFDWJH GH SDYLPHQW� DGKHVLYD� UHIOHFWDQW L
DQWLOOLVFDQW� GH FRORU JURF� L DPSOH GH �� FP� SHU TXDOVHYRO PqWRGH �3 �
��

���� ������ �����
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&DStWRO �� ,167$/ā/$&,216�'(�%(1(67$5�,�+,*,(1(

� +48�'��� PHV /ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW SHU HTXLSDPHQW GH YHVWLGRUV D REUD GH
���[��� P DPE WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV G
DFHU
SUHODFDW L DwOODPHQW LQWHULRU GH ��PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW SHU
WDXOHU DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH 39& VREUH [DSD JDOYDQLW]DGD
L OODQD PLQHUDO GH YLGUH� LQVWDOāODFLy HOqFWULFD � SXQW GH OOXP� LQWHUUXSWRU�
HQGROOV�L�SURWHFFLy�GLIHUHQFLDO��3������

����� ����� ������

� +48�'��� X $PRUWLW]DFLy GH PzGXO SUHIDEULFDW SHU HTXLSDPHQW GH YHVWLGRUV D REUD
GH ���[��� P DPE WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV
G
DFHU SUHODFDW L DwOODPHQW LQWHULRU GH ��PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW
SHU WDXOHU DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH 39& VREUH [DSD
JDOYDQLW]DGD L OODQD PLQHUDO GH YLGUH� LQVWDOāODFLy HOqFWULFD � SXQW GH
OOXP��LQWHUUXSWRU��HQGROOV�L�SURWHFFLy�GLIHUHQFLDO��SHU�D���XVRV��3������

������ ����� ������
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� +48�'��� X 7UDQVSRUW� HQWUHJD� UHWLUDGD� PXQWDWJH L GHVPXQWDWJH GH PzGXO
SUHIDEULFDW SHU HTXLSDPHQW GH YHVWLGRUV D REUD GH ���[��� P DPE
WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV G
DFHU SUHODFDW L
DwOODPHQW LQWHULRU GH ��PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW SHU WDXOHU
DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH 39& VREUH [DSD JDOYDQLW]DGD L OODQD
PLQHUDO GH YLGUH� LQVWDOāODFLy HOqFWULFD � SXQW GH OOXP� LQWHUUXSWRU�
HQGROOV�L�SURWHFFLy�GLIHUHQFLDO��3������

������ ����� ������

� +48�+��� PHV /ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW GH FDELQD DPE LQRGRU TXtPLF G
����[����
P L ���� P G
DOojULD� DPE WDQFDPHQWV GH SROLHWLOq L VRVWUH WUDVO~FLG�
HTXLSDW DPE � LQRGRU DPE GLSzVLW TXtPLF GH ���O� L XQ ODYDER DPE
GLSzVLW G
DLJXD GH ��O�� DPE PDQWHQLPHQW LQFOzV� ,QORX WUDQVSRUW�
HQWUHJD��UHWLUDGD���3������

������ ����� ������

727$/ &DStWRO ����� ��������

2EUD �� 3UHVVXSRVW������66

&DStWRO �� 0(',&,1$�35(9(17,9$�,�35,0(56�$8;,/,6

� +48$���� X )DUPDFLROD SRUWjWLO G
XUJqQFLD� DPE HO FRQWLQJXW HVWDEOHUW D O
RUGHQDQoD
JHQHUDO�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW�HQ�HO�WUHEDOO��3������

������ ����� ������

� +48$���� X 0DWHULDO VDQLWDUL SHU D DVVRUWLU XQD IDUPDFLROD DPE HO FRQWLQJXW
HVWDEOHUW�D�O
RUGHQDQoD�JHQHUDO�GH�VHJXUHWDW�L�VDOXW�HQ�HO�WUHEDOO��3������

����� ����� �����
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