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S’han superat els 100 Documents d’Avaluació Europeus-DAE publicats en el Diari 
Oficial de la Unió Europea 

 

Els DAE són una nova especificació tècnica creada en el Reglament europeu de productes de 
construcció per a productes innovadors i productes sense norma harmonitzada, que no estan coberts 
o totalment coberts per una norma harmonitzada que permeti el seu marcatge CE. 
 
Són documents elaborats per l'Organització Europea per a l'Avaluació Tècnica-EOTA i són la base per 
a l'elaboració d'Avaluacions Tècniques Europees-ATE sol·licitades per fabricants per a productes sense 
norma harmonitzada, per poder realitzar el seu marcatge CE. 
 
Actualment l'ITeC té 11 DAE en elaboració en el marc de l'EOTA, i ha elaborat 3 dels DAE publicats, 
l'últim dels quals és el DAE 090020-00-0404 Kits per a revestiment exterior de façana de pedra 
aglomerada. 
 

 
 
En els DAE publicats hi ha DAE de productes innovadors a nivell de materials, com teules de 
polipropilè, calcària i càrregues, o aïllaments tèrmics o acústics de polièster; a nivell de solucions 
constructives, com finestres de carener dobles o unitats preensablades per a drenatge o infiltració; i a 
nivell de procés constructiu, com murs de formigó prefabricat de dues fulles amb connectors puntuals 
o elements modulars per a instal·lacions. No obstant això, també podem trobar productes d’ús més 
comú, com malles de fibra de vidre per a arrebossats o caixes de malla hexagonal per a gabions. 
 
No només hi ha productes per a obres d'edificació sinó també per a obres d'enginyeria civil, encara 
que aquests últims en una proporció considerablement inferior, sobre un 15%. 
 
Del total dels productes coberts, un 25% són kits. De moment hi ha un 8% de productes dissenyats 
amb criteris de sostenibilitat, àrea en què els fabricants cada vegada tenen un major interès. 
Finalment, un 15% són productes que es desvien d'una norma harmonitzada, perquè la norma no els 
cobreix totalment. 



 

A la vista dels DAE publicats, podem concloure que els DAE constitueixen un instrument útil i dinàmic, 
amb un camp d'aplicació molt ampli. Són un instrument pensat per a qualsevol empresa, ja sigui una 
pime o una gran corporació, i faciliten el marcatge CE de qualsevol producte de construcció no cobert 
per una norma harmonitzada, en el marc del Reglament (UE) Núm. 305/2011. 
 
Per seguir la publicació dels DAE, es poden consultar els informes de l'Oficina EOTA de l'ITeC (Reports) 
que recullen regularment els nous DAE publicats. 
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