
Exemple de notícia

Reports of ITeC EOTA O�ce

Per a què serveixen els informes de l’O�cina EOTA?
Per estar al dia de les notícies d’interès i dels documents publicats a nivell europeu

Per tenir accés als nous documents (enllaços)

Per comprendre millor les notícies i documents (comentaris)

Informació europea de productes innovadors i 
productes sense norma harmonitzada en el marc del 
Reglament europeu de productes de construcció

EOTA: Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica. L’ITeC n’és membre des del 1997. 
L’O�cina EOTA és un departament de l’Àrea de Suport a la Innovació de l’ITeC. 

A qui van dirigits?
Als fabricants, importadors i distribuïdors de productes innovadors i productes sense norma harmonitzada

Als agents del sector de la construcció que no tenen accés regular o directe a aquesta informació europea

Als tècnics i especi�cadors interessats en conèixer productes innovadors i productes sense norma 
harmonitzada que poden disposar de marcatge CE
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Quina informació es pot consultar?
Reglament (UE) 305/2011: Reglaments delegats, FAQs i novetats

Comissió Europea:  Comunicacions, Informes, Protocols  

EOTA: conversió de les Guies DITE en DAE, documents tècnics i novetats

Documents d’Avaluació Europeus (DAE):  nous DAE publicats i modi�cacions posteriors

Preguntes freqüents: Com es consideren els kits? Què és el concepte EU-LCI? Què és la petjada 
ambiental  dels productes?

Articles:  “El concepte kit en els productes de la construcció”. “Qualitat de l’aire interior: emissions 
COV de productes de construcció a Europa”

Quan es publiquen? Com s’hi pot accedir?
Es publiquen aproximadament cada tres mesos, després de les reunions del Consell Tècnic de l’EOTA

Tan sols cal accedir al web de l’ITeC (itec.cat) < “Serveis”  “Informació EOTA” > i registrar-se, indicant el 
correu electrònic i una contrasenya 

Es poden consultar gratuïtament, �ns a quinze pàgines per mes

itec.cat
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