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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (descriptiva). Podria ser:

- Fitxes tècniques del producte, plànols esquemes, fotografies, etc.
- La norma harmonitzada, optatiu.
- Informes relatius a la agrupació de productes en famílies i aplicació de la fórmula de    

l’assaig a la solució més desfavorable, per l’assaig tipus, si escau.
- Informes d’assaig de tipus del producte realitzat pel fabricant (per sistema 4), o pel

laboratori notificat (sistema 3)
- Certificat de constància de les prestacions de producte, emès per l’organisme notificat de

certificació de producte (per sistemes 1+,1)
- Certificat de conformitat del control de producció en fàbrica, emès per l’organisme notificat 

de certificació del control de producció en fàbrica (per sistemes 2+)
- Manual del control de producció en fàbrica
- “Documentació tècnica apropiada” (aplicació art.36.1.).
- “Documentació tècnica específica” (DTE), (art.1.27)
- Per productes no inclosos en norma harmonitzada:

- Copia del Document d’Avaluació Europeu (DEE)
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)

- Instruccions i informació de seguretat que acompanya al producte. (art.11.6), apartat 7.
- Mandat donat al “representat autoritzat” – nom i adreça del representant.
- Acords i documentació relativa a importadors i distribuïdors del producte, (nom, adreça).
- Copia de la Declaració de Prestacions del producte.
- Copia del Marcatge CE del producte.



Documentació tècnica específica Documentació tècnica apropiada

Procediments simplificats que poden 
substituir la determinació del producte tipus

(Productes amb norma harmonitzada)

Conservaran la documentació tècnica durant un període de 10 anys
La documentació tècnica no es lliura al client. Únicament haurà d’estar disponible per a 
l’Administració o les autoritats de vigilància del mercat













DOCUMENTACIÓ DELS ORGANISMES NOTIFICATS
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La declaració de prestacions  es podrà emetre per grups de productes o 
famílies de tipologia i característiques semblants, a criteri del fabricant.



LOE

Origen, identitat

Qualitat

Compliment exigències

Garantíes de qualitat




