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LA DISPOSICIÓ

� Títol

� Aprovació: 28 de febrer 2011

� Publicació: 4 d’abril 2011 

� Entra en vigor en dues etapes:

• 24 abril 2011, una part de 
l’articulat pel “període preparatiu” 

• 1 juliol 2013, tot l’articulat 

� Canvi de rang legal



� Desapareix el concepte de “idoneïtat per a l’ús previst”

� El marcatge CE canvia de significat pels productes de la 
construcció

� La Declaració de prestacions és l’element clau del sistema

� El prescriptor o el tècnic responsable de l’obra serà qui haurà 
de decidir la idoneïtat d’un producte, amb el recolzament de la 
reglamentació

� “Sistema d’informació” basat en les especificacions tècniques 
harmonitzades (llenguatge comú)

CANVIS EN ELS PRINCIPIS



ALTRES CANVIS RELLEVANTS

� Es defineixen els agents econòmics que intervenen així com 
les seves obligacions (capítol lll):

• Fabricants (art. 11) 
• Importadors (art. 13 i 15) 
• Distribuïdors (art. 14 i 15)
• Representants autoritzats (art. 12)

� Els productes aniran acompanyats de les seves instruccions i 
de la informació de seguretat (art. 31 o art. 33 REACH- fitxa 
de seguretat) en ser comercialitzats (art. 11 (6) RPC)

� S’incorpora un nou requisit bàsic de les obres, el RB 7: 
“Utilització sostenible dels recursos naturals”, que cal 
desenvolupar



NOVA TERMINOLOGIA

Directiva 89/106/CEE Reglament (UE) 305/2011
Requisits essencials Requisits bàsics de les obres

--- Característiques essencials

Declaració de conformitat CE Declaració de prestacions

Guies del DITE Document d’Avaluació Europeu

Procediment segons l’apartat 9.2 
de la Directiva (CUAP)

Document d’idoneïtat tècnica 
europeu (DITE)

Avaluació Tècnica Europea

Organisme autoritzat per a 
l’emissió del DITE

Organisme d’avaluació tècnica

Certificació de la conformitat Avaluació i verificació de la 
constància de les prestacions



� Canvis en les especificacions tècniques harmonitzades 

� L’avaluació i verificació de la constància de les prestacions:  
substitueix a la certificació de la conformitat 

� La declaració de prestacions: substitueix a la Declaració CE de 
conformitat

� Canvis en el marcatge CE 

� Els procediments simplificats 

� Canvis en els instruments pels productes sense ENh

CANVIS EN ELS INSTRUMENTS: RESUM



CANVIS EN LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
HARMONITZADES

Especificacions tècniques harmonitzades
Directiva 89/106/CEE Reglament (UE) 305/2011

Normes europees harmonitzades, 
ENh

Normes europees harmonitzades, 
ENh

Documents d’Idoneïtat Tècnica 
Europeus, DITE

Documents d’Avaluació Europeus

� Canvis menors en les ENh, canvis importants en l’àmbit dels 
productes sense norma ENh

� Els documents d’avaluació europeus son els documents adoptats per 
l’EOTA per emetre les avaluacions tècniques europees

� Les ENh son d'aplicació obligatòria mentre que els documents 
d'avaluació europeus son d'aplicació voluntària



L’AVALUACIÓ I VERIFICACIÓ DE LA CONSTÀNCIA DE
LES PRESTACIONS



� Quan un producte estigui cobert per una norma harmonitzada 
o sigui conforme amb una Avaluació Tècnica Europea, el 
fabricant emetrà una declaració de prestacions quan 
introdueixi el producte al mercat (art. 4.1).

LA DECLARACIÓ DE PRESTACIONS: Art. 4.1 i Art. 8.2

� El marcatge CE es col·locarà en els productes pels quals el 
fabricant hagi emès una declaració de prestacions.

Si el fabricant no ha emès la declaració de prestacions no es 
podrà col·locar el marcatge CE (art. 8.2).



� Productes pels quals el fabricant pot abstenir-se d’emetre una 
declaració de prestacions:

LA DECLARACIÓ DE PRESTACIONS: Excepcions (Art 5)

a) Producte fabricat per unitat o fet a mida en un procés no en 
sèrie, en resposta a una comanda específica i instal·lat en una 
única obra (fabricant responsable seguretat instal·lació producte)

b) Producte fabricat en el lloc de construcció per a la seva 
incorporació en l’obra

c) Producte fabricat de manera tradicional o de manera adequada 
per a la conservació del patrimoni, per un procés no industrial, 
per a la renovació d’obres del patrimoni arquitectònic o 
històric, o d’interès declarat



LA DECLARACIÓ DE PRESTACIONS: L’ANNEX III



LA DECLARACIÓ DE PRESTACIONS: EXEMPLE



LA DECLARACIÓ DE PRESTACIONS: CRITERIS

� Com a mínim haurà d’incloure la prestació d’una 
característica essencial. Per les altres, es podria declarar 
“NPD” (Prestació No Determinada) 

� El fabricant haurà de tenir en compte les característiques 
essencials reglamentades en els països de destí i declarar 
les seves prestacions

� En el cas de productes amb una Avaluació Tècnica Europea 
o DITE vigent, haurà d’incloure totes les característiques 
contingudes en aquest document

� Quan un producte estigui cobert per una norma 
harmonitzada o sigui conforme a una Avaluació Tècnica 
Europea, solament es podrà fornir informació sobre les 
seves prestacions, com es defineix en les especificacions 
harmonitzades, si està inclosa en la declaració de 
prestacions (art 4.2) 



� En col·locar el marcatge CE, el fabricant estarà indicant que 
assumeix la responsabilitat:

CANVIS EN EL MARCATGE CE

• de les prestacions declarades

• del compliment de tots els requisits aplicables 
establerts en el Reglament i en altra legislació 
d’harmonització relacionada 

� El marcatge CE serà l’únic marcatge que certifiqui la conformitat 
amb les prestacions declarades, per aquells productes coberts 
per normes harmonitzades o pels què s’hagi emès una Avaluació 
Tècnica Europea 

� Els Estats membres no prohibiran ni impediran la comercialització 
o ús de productes que portin el marcatge CE, quan les prestacions 
declarades es corresponguin als requisits per a tal ús en cada 
Estat membre (art. 8.4) 



EXEMPLE COMPARATIU DE MARCATGE CE



� S’introdueixen procediments que permeten substituir o 
reduir els assaigs de tipus: productes amb prestacions ja 
conegudes, assaigs compartits o en cascada (art. 36) 

� Es preveu l'utilització de procediments simplificats per 
microempreses, en el cas de productes amb norma 
harmonitzada pels sistemes 3 i 4 (art. 37)

� També es preveu per productes amb norma harmonitzada 
fabricats per unitats o fets a mida (procés no en sèrie) en 
resposta a una comanda específica per a una obra única 
(art. 38) 

ELS PROCEDIMENTS SIMPLIFICATS



CANVIS EN ELS INSTRUMENTS PER PRODUCTES
SENSE ENh

Directiva 89/106/CEE Reglamento (UE) 305/2011

Guies DITE

Document d’Avaluació EuropeuProcediment artícle 9.2
(CUAP)

Document d’Idoneïtat Tècnica 
Europeu (DITE) Avaluació Tècnica Europea

Especificacions tècniques harmonitzades

Directiva Reglament

ENh ENh

DITE Document d’Avaluació 
Europeu



EL DOCUMENT D’AVALUACIÓ EUROPEU (1)

� NOU DOCUMENT INSPIRAT EN ELS CUAP (Proced. art. 9.2 Directiva)

� QUAN ES APLICABLE?

Per a tot producte no cobert o no totalment cobert per una ENh:

• no entra en l’àmbit d’aplicació de cap Enh

• com a mínim per a una característica essencial, el mètode d’avaluació no 
està previst en la ENh, o no és adequat

� NECESSARI PER A TOTS ELS CASOS? NO.

� PER A QUINS PRODUCTES SERÀ NECESSARI?

1. Productes no coberts o no totalment coberts per una ENh
+

2. No existeix un Document d’Avaluació Europeu o una Guia DITE 
publicada que els cobreixi



EL DOCUMENT D’AVALUACIÓ EUROPEU  (2)

� CONTINGUT SEGONS Art. 24. COM A MÍNIM:

• Descripció general del producte de construcció

• Ús previst pel fabricant

• Llista de característiques essencials rellevants per l’ús previst

• Mètodes i criteris per avaluar les prestacions del producte (en 
relació a les característiques essencials)

• Criteris pel control de producció en fàbrica 

� INICIATIVA: SOL·LICITUD D’UN FABRICANT

� PROCEDIMENT: Art. 21 + Annex II

� FORMAT.  SIMILAR A LES ENh?

� PUBLICACIÓ I DISPONIBILITAT



L’AVALUACIÓ TÈCNICA EUROPEA

� NOU DOCUMENT 

� CONTINGUT

Part general

• Número, Organisme d’Avaluació Tècnica, nom comercial producte, fabricant, 
planta(-es) fabricació, Document d’Avaluació Europeu o Guia DITE publicada

Part(s) específica(-ques)

• Descripció tècnica del producte

• Especificació de l’ús previst

• Prestacions del producte i referències dels mètodes per a la seva avaluació

• Sistema d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions (AVCP)

• Detalls tècnics per a la implementació del sistema de AVCP

• Annex(es)

� ACTE D’IMPLEMENTACIÓ PER ESTABLIR EL FORMAT

� DOCUMENT GUIA PER ESTABLIR CRITERIS SOBRE EL CONTINGUT



LA DECLARACIÓ DE PRESTACIONS



EXEMPLE DE MARCATGE CE



ELS ORGANISMES QUE INTERVENEN

� Dos tipus d’organismes: els Organismes Notificats i els 
Organismes d’Avaluació Tècnica

• Organismes Notificats: un bon nombre notificat, però 
encara en falten

• Organismes d’Avaluació Tècnica: 11 designats el 19 de 
juny, encara en falten.  L’ITeC va ser designat a nivell 
europeu el 22 de març de 2013

� En la base de dades NANDO, de la Comissió, es poden 
consultar els organismes notificats/designats per les 
diferents normes/àrees de productes

� S’estableix la notificació horitzontal per determinades 
característiques essencials: reacció al foc, resistència al foc, 
comportament front un foc exterior, absorció acústica, 
emissió de substàncies perilloses 



� Es consideraran conformes al Reglament els productes de 
construcció introduïts en el mercat en conformitat amb la 
Directiva abans de l’1 de juliol de 2013 (66.1)

� Els fabricants podran emetre una declaració de prestacions 
sobre la base d’un certificat o d’una declaració de 
conformitat emesos abans de l’1 de juliol de 2013 (66.2)

� Les guies del DITE publicades abans de l’1 de juliol de 
2013 podran ser utilitzades com a Document d’Avaluació 
Europeu (66.3)

� Els fabricants i importadors podran utilitzar els DITE emesos 
abans de l’1 de juliol  de 2013 durant tot el seu període de 
validesa com a Avaluacions Tècniques Europees (66.4)

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES (Art. 66)



� General 

• Es facilitarà, en paper o per via electrònica, la declaració de
prestacions de cada producte o partida de producte 
comercialitzat a un únic destinatari (art. 7).

• El producte incorporarà el marcatge CE segons el Reglament (en 
producte, en etiqueta, en l’envàs o en la documentació que 
l’acompanyi/albarà) + les seves instruccions i la informació de 
seguretat

� Moratòria per la substitució del marcatge CE del MINER -
“INSTRUCCIÓN sobre el período de validez de la DPC en el 
marco del Reglamento (UE) nº 305/2011 de productos de 
construcción”- que indica:   

“Aquellos fabricantes, distribuidores o importadores que ofrecían el 
marcado CE de sus productos en cualquier tipo de envase o para 
aquellos productos que tengan en stock en sus almacenes con el 
marcado CE de la Directiva, podrán continuar suministrando esos 
productos con dicho marcado hasta el 1 de julio de 2014”

SITUACIÓ A PARTIR DE L’1 DE JULIOL   (1)



� En l’àmbit dels productes sense ENh, coexistiran:

• Les Guies DITE publicades abans de l’1 de juliol de 2013 amb els 
Documents d’Avaluació Europeus, ja sigui de nova creació o 
elaborats a partir de CUAPs

• DITEs emesos abans de l’1 de juliol de 2013 amb Avaluacions 
Tècniques Europees emeses a partir de l’1 de juliol   

SITUACIÓ A PARTIR DE L’1 DE JULIOL   (2)



CONSULTA DE REFERÈNCIES

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Directiva.aspx?Directiva=89/106/CEE

� REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCIÓN Nº 305/2011       

� REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCIÓN Nº 305/2011.       
GUÍA para la preparación de la documentación a elaborar por el fabricante 
para el marcado CE y la documentación a emitir por los organismos 
notificados (Mayo 2013)- MINER

� INSTRUCCIÓN sobre el período de validez de la DPC en el marco del 
Reglamento (UE) nº 305/2011 de productos de construcción (Mayo 2013)-
MINER

European Commission. Enterprise and Industry 

� NANDO (sistema d’informació dels organismes notificats i designats):  
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
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