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1 - Productes no normats / innovadors

Definició

• Productes que no disposen de norma.

• Que es desvien significativament de la norma que els és d'aplicació. 

• Tot i que disposen de norma de producte, formen sistemes no normats. 

.. ventall ampli: des de productes nous al mercat, a productes normats 

formant sistemes poc descrits per la reglamentació.

Tots aquells que queden orfes en el context de l’estat de l’art i normatiu 

de referència.



1 - Productes innovadors

Alguns exemples

• Kits d’entramat metàl·lic, de fusta. 

• Productes de protecció al foc: pintures intumescents, morters i 

plaques de protecció, segellants, etc. 

• Blocs d’obra de fàbrica: alleugerits, etc.

• Kits de construcció prefabricada.

• Kits de revestiment de façana ventilada.

• Panells sandvitx de fusta, panells contralaminats.

• Sistemes d’aïllament per l’exterior.

• Etc. 



1 - Productes innovadors

És obligatori certificar aquests productes? 

No ho és, però l’obligació general és la mateixa que en qualsevol 
altre producte:

• La LOE Llei d’Ordenació de l’Edificació i el CTE
- Definició d’agents i de responsabilitats

- La responsabilitat del proveïdor (de productes) és caracteritzar el seu 

producte i donar garanties de les seves prestacions.

- La responsabilitat del projectista: projectar d’acord amb normativa vigent i 

les especificacions contractuals.

• El CTE: compliment de les exigències bàsiques.



1 - Productes innovadors

Què ofereix l’ITeC per a cobrir els productes 
innovadors? 

- DAU- Document d’Adequació a l’Ús

- DITE-Document d’Idoneïtat Tècnic Europeu

Reconeixement i registre de l’ITeC en avaluació de sistemes innovadors:

www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regooaa/texto_0011.html.

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regooaa/texto_0011.html


1 - Productes innovadors

És obligatori certificar aquests productes? 

- El DAU no és obligatori.

- El marcatge CE és obligatori quan existeix norma harmonitzada (ENh). 

- Si no existeix ENh, no és obligatori (almenys a Espanya, llevat de 
casos excepcionals): marcatge CE per la via del document DITE-
Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu (ETA en anglès) no és obligatori.

… però tant el DAU com el marcatge CE (via DITE) poden servir per a 
demostrar les característiques i prestacions de productes que 
queden “orfes” a la legislació vigent (productes no normats, solucions 
alternatives, etc.).



2 - Les certificacions

Diferències DAU - DITE

DAU DITE
L’elabora l’ITeC (+Comissió Experts) L’elabora un institut d’EOTA (p.e ITeC) i 

l’aprova EOTA (metodologia i consens 
europeu)

No serveix per a fer el marcatge CE Serveix per a fer el marcatge CE del producte 
(en ell mateix el DITE no significa res)

És un segell de qualitat És un document reglamentari 

Aplica a l’àmbit espanyol Aplica a l’àmbit europeu (llenguatge únic, però 
no llei o codis únics)

Vocació d’ajuda al projecte: producte, 
usos, criteris i solucions constructives

Vocació de comercialització del producte

Assaigs, càlculs i visites d’obra Assaigs i càlculs

El DAU és la norma i el certificat del 
producte (criteris, no receptes tancades!)

El DITE és la norma (el certificat és el 
marcatge CE)



2 – Les certificacions

Els àmbits de l’avaluació són els requisits essencials: 

- Resistència mecànica i estabilitat

- Seguretat en cas d’incendi

- Salut, higiene i medi ambient

- Seguretat d’ús

- Protecció front el soroll

- Estalvi energètic 

… + Durabilitat (de totes les prestacions)



2 – Les certificacions

Els DAU i DITE(+CE) de l’ITeC aporten informació tècnica 
contrastada (transversal, exhaustiva i certa)

- Característiques tècniques dels productes: assaigs, control de la 
producció auditat

- Prestacions dels productes per als usos considerats: assaigs i càlculs 

- Solucions constructives

- Criteris de projecte i d’execució

… aquest enfoc “global i sistèmic” cada vegada és més necessari per 
què els requisits cada vegada són més “oberts” (més prestacionals), i 
s’ha de demostrar el seu compliment en el context del projecte, tenint en 
compte no només el producte, sinó els usos, solucions constructives i 
criteris de projecte i execució. 



2 – Les certificacions

Els DAU i DITE(+CE) de l’ITeC aporten informació tècnica 
contrastada 

- En definitiva, pretenen ser documents que aportin informació i criteris
per a la correcta concepció, execució i servei d’obres executades amb 
un determinat producte o sistema innovador.

- Però sempre cal la interpretació i aplicació d’aquests criteris al cas 
concret, feta pel projectista responsable.

DAU Projecte Condicions 
particulars



3 – El projectista

Què li pot aportar el DAU/DITE al projectista?

- Certesa respecte a les característiques del producte (i components del 
sistema).

- Criteris per al control de la recepció d’aquests productes i components.

- Certesa respecte de les prestacions del sistema constructiu i/o
respecte als criteris que s’han de tenir en compte a l’hora d’usar aquell 
sistema constructiu:

- selecció de variants

- detalls constructius

- criteris de projecte i execució



3 – El projectista

Què ha de fer el projectista per a projectar amb un 
sistema innovador amb DAU/DITE?

- Comprovar la validesa del DAU i l’edició vigent.

- Identificar les condicions del projecte.

- Identificar i quantificar les exigències pròpies del projecte.

- Comparar les exigències amb les prestacions que ofereix el sistema (i les 
condicions/criteris per a assolir-les). 

Nota: en alguns casos les prestacions s’hauran de determinar (cas estructural, acústic, 
etc. a partir de les dades de base del DAU).

- Especificar el projecte tenint en compte els criteris i solucions 
constructives recollits al DAU.

- Comprovar que l’execució del sistema s’addiu al projecte (als criteris del 
DAU).



4 – El Director de l’execució de l’obra

Què ha de fer el responsable de l’execució de l’obra, pel 
que fa als productes?

- Productes normats: 

- exigir el marcatge CE

- comprovar que les prestacions declarades responen a les exigències del 
projecte (alerta marcatges CE de mínims!)

- Productes no normats: 

- demanar marcatge CE (via DITE) o DAU + comprovar que les prestacions 
declarades responen a les exigències del projecte

- si el producte no disposa de CE/DAU … s’ha de fer la feina específica 
d’avaluar la idoneïtat d’aquell producte per als usos previstos, tenint en 
compte que potser el corpus tècnic-normatiu de referència no aplicarà
plenament al cas en qüestió.



5 – www.itec.cat

Sempre s’ha de consultar l’estat del DAU i el DITE (i la 
seva darrera edició) a www.itec.cat.

- És el canal pel qual es fa públic el Registre del DAU i el Registre del 
DITE, és a dir, l’estat i edició vigent dels DAU i DITE concedits per 
l’ITeC.

- Hi trobareu el text íntegre dels documents DAU i DITE.

- Referències als documents en elaboració.

… recollida de suggeriments, comentaris del sector.

http://www.itec.cat/


6 – Canvi reglamentari europeu

- Reglament 305/2011, de productes de la construcció (deroga l’actual
DPC 89/106/CEE)

- Publicat al DOUE de 4-04-2011

- A efectes pràctics, entra en vigor de forma plena l’1 de juliol de 2013

- Més informació a la jornada ITeC a Construmat 2011, amb la presència
Sr. Leoz (màxim responsable a la Comissió Europea):

- Inscripcions a: www.itec.cat/jornadareglament

http://www.itec.cat/jornadareglament

