WZK:d^//yhd/h>EKhWs/DEd>͛^'>^/^Ed:hD
Z/hKD^
;ĂŝǆĂŵƉͿ

Z/>ϮϬϮϭ
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1Ey
/͘ͲDDLZ/
ϭ͘ͲDDLZ/^Z/Wd/s
ϭ͘ϭ͘ͲŶƚĞĐĞĚĞŶƚƐ
ϭ͘Ϯ͘ͲŐĞŶƚƐ
ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ͲWƌŽŵŽƚŽƌ
ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘ͲWƌŽũĞĐƟƐƚĞƐ
ϭ͘ϯ͘Ͳ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſƉƌğǀŝĂ
ϭ͘ϯ͘ϭ͘ͲEĂƚƵƌĂůĞƐĂĚĞů͛ĞŶĐăƌƌĞĐ
ϭ͘ϯ͘Ϯ͘ͲKďũĞĐƚĞĚĞůƚƌĞďĂůů
ϭ͘ϯ͘ϯ͘ͲĂĚĞƐĚĞů͛ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ
ϭ͘ϯ͘ϰ͘ͲYƵĂůŝĮĐĂĐŝſƵƌďĂŶşƐƟĐĂ
ϭ͘ϯ͘ϱ͘ͲdŝƚƵůĂƌŝƚĂƚĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ
ϭ͘ϯ͘ϲ͘ͲWƌŽƚĞĐĐŝſĞǆŝƐƚĞŶƚ
ϭ͘ϯ͘ϳ͘Ͳ>ĞŐŝƐůĂĐŝſĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝĐƵůƚƵƌĂů
ϭ͘ϯ͘ϴ͘ͲŶƚĞĐĞĚĞŶƚƐŚŝƐƚžƌŝĐƐŝĚĞƐĐƌŝƉĐŝſƟƉŽůžŐŝĐĂ
ϭ͘ϯ͘ϵ͘ͲŽŶĚŝĐŝŽŶƐŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůƐ
ϭ͘ϰ͘ͲƐƚĂƚĐƚƵĂů͕ĞƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŝƉĂƚŽůŽŐŝĞƐ
Ϯ͘ͲDDLZ/:h^d/&/d/s
Ϯ͘ϭ͘ͲWƌŽƉŽƐƚĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ
Ϯ͘Ϯ͘Ͳ^ƵƉĞƌİĐŝĞƐăŵďŝƚĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſ
Ϯ͘ϯ͘ͲƌŝƚĞƌŝƐĞŶů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
Ϯ͘ϰ͘ͲƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝſĚ͛ŽďƌĂĐŽŵƉůĞƚĂ
Ϯ͘ϱ͘ͲůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſĚĞůƟƉƵƐĚ͛ŽďƌĂ
Ϯ͘ϲ͘ͲůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ
Ϯ͘ϳ͘Ͳ&ŽƌŵĂĚ͛ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſĚĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐĚ͛ŽďƌĂ
Ϯ͘ϴ͘ͲWůĂĚ͛ŽďƌĂ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƌĞďĂůů͕ƚĞƌŵŝŶŝĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ
Ϯ͘ϵ͘ͲdĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂ
Ϯ͘ϭϬ͘ͲƌƟĐůĞϮϯϯƌĞƐƉĞĐƚĞĂůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƌĞďĂůů
Ϯ͘ϭϭ͘ͲZĞǀŝƐŝſĚĞƉƌĞƵƐ
Ϯ͘ϭϮ͘ͲĐƚĂĚĞƌĞƉůĂŶƚĞŝŐƉƌĞǀŝ
Ϯ͘ϭϯ͘ͲZĞƋƵŝƐŝƚďăƐŝĐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂůŝƚĂƚ;>KͿ
Ϯ͘ϭϰ͘ͲĞƐĐƌŝƉĐŝſďăƐŝĐĂĚĞůƐƐŝƐƚĞŵĞƐ
Ϯ͘ϭϱ͘ͲWƌĞƐƚĂĐŝŽŶƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ;dͿ
ϯ͘ͲKDW>/DEd>EKZDd/s
ϰ͘ͲDDLZ/KE^dZhd/s
ϰ͘ϭ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶƐƉƌğǀŝĞƐ
ϰ͘Ϯ͘ĞŵŽůŝĐŝŽŶƐ
ϰ͘ϯŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ
ϰ͘ϰ͘^ƵďďĂƐĞĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſ
ϰ͘ϱ͘EĞƚĞũĂĚĞƉĂƌĂŵĞŶƚƐ
ϰ͘ϲ͘/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ
ϰ͘ϳ͘WĂǀŝŵĞŶƚƐ
ϰ͘ϴ͘'ĞƐƟſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
ϰ͘ϵ͘ŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝĂƐƐĂũŽƐ
ϰ͘ϭϬ͘^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚ
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ϱ͘WZ^^hWK^d͛yh/MDdZ/>;WDͿ
ϲ͘ͲW>KE//KE^
ϲ͘ϭ͘WůĞĐĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſĨĂĐƵůƚĂƟǀĞƐŝĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐ͘
ϲ͘Ϯ͘WůĞĐĚĞĐůăƵƐƵůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐŝƚğĐŶŝƋƵĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ͘
ϳ͘ͲD/DEd^
ϴ͘ͲWZh^^KDWK^dK^
ϵ͘ͲWZ^^hWK^d
ϭϬ͘ͲEEyK^͗
ŶŶĞǆϭ͘ͲŝďůŝŽŐƌĂĮĂ
ŶŶĞǆϮ͘ͲƐƚƵĚŝĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĚĂŶǇƐ͘
ŶŶĞǆϯ͘ͲƐƚƵĚŝƌƋƵĞŽůžŐŝĐ͘WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂ͘
ŶŶĞǆϰ͘ͲĐŽƌĚŽŵŝƐƐŝſZͬE͗ϱϬϱ<ϭϬϭhϮǆƉ͘ϮϮϭͲϮϬϭϵͲdϯϭϵϳͬϭϵĚĞůϰĚĞ
ĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵƌĞƐƉĞĐƚĞĂůWƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌůĂEĂƵĚĞ
ů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ͘
ŶŶĞǆϱ͘ͲĂƌƚĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚ͛ĂĐůĂƌŝŵĞŶƚĂůƐƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƐŝĐŽŵĞŶƚĂƌŝƐĚĞůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſĚĞĐŽƌĚŽŵŝƐƐŝſZͬE͗ϱϬϱ<ϭϬϭhǆƉ͘ϮϮϭͲϮϬϭϵͲdϯϭϵϳͬϭϵĚĞůϰ
ĚĞĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͘
ŶŶĞǆϲ͘Ͳ'ĞƐƟſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
ŶŶĞǆϳ͘ŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ
ŶŶĞǆϴ͘ƐƚƵĚŝďăƐŝĐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚ
ŶŶĞǆϵ͘DĂŶƵĂůĚ͛ƷƐŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ

//͘>>/^ddW>EK>^
Ϭϭ͘Ͳ^ŝƚƵĂĐŝſŝĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ
ϭͬϭϬϬϬ
ϬϮ͘ͲƐƚĂƚĂĐƚƵĂů͘ŵďŝƚĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſ͕ƉůĂŶƚĞƐ͕ĂůĕĂƚƐŝƐĞĐĐŝŽŶƐ
ϭͬϮϱϬ
Ϭϯ͘ͲƐƚĂƚĂĐƚƵĂů͘WůĂŶƚĂďĂŝǆĂ
ϭͬϭϬϬ
Ϭϰ͘ͲWƌŽƉŽƐƚĂ͘WůĂŶƚĂŝƐĞĐĐŝſ͘ŽƚĞƐŝƐƵƉĞƌİĐŝĞƐ͘/ŶƐƚ͘ůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ
ϭͬϭϬϬ
Ϭϱ͘ͲWƌŽƉŽƐƚĂ͘DĂƚĞƌŝĂůƐŝĚĞƚĂůůƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐ͘
ϭͬϭϬϬϭͬϮϬŝϭͬϭϬ
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/͘ͲDDLZ/
ϭ͘ͲDDLZ/^Z/Wd/s
ϭ͘ϭ͘ͲŶƚĞĐĞĚĞŶƚƐ͘Ͳ
ƌƌĞůĚĞů͛ĞƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂƉĂƌƌŽƋƵŝĂůĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
ĞƐ  ǀĂ  ĚĞĐŝĚŝƌ͕  ů͛ĂŶǇ  ϮϬϭϯ͕  ůĂ  ƌĞĚĂĐĐŝſ  Ě͛ƵŶ WůĂ  ŝƌĞĐƚŽƌ ƉĞƌ  ƚĂů  ĚĞ  ƌĞĐŽƉŝůĂƌ  ůĂ  ŵăǆŝŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞůƐǀĂůŽƌƐŚŝƐƚžƌŝĐƐŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ƚĞŶŝƌƵŶĂĚŝĂŐŶŽƐŝĚĞůĞƐ
ƉĂƚŽůŽŐŝĞƐŝŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĨƵŶĐŝŽŶĂůƐĚĞƚŽƚĞůĐŽŶũƵŶƚ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂƌƵŶƉůĂĚ͛ĞƚĂƉĞƐĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐĚĞ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſ͕ŐĞƐƟŽŶĂƌĞůƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶžŵŝĐƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶĐĂĚĂŵŽŵĞŶƚŝƉŽƌƚĂƌĂƚĞƌŵĞĚĞ
ĨŽƌŵĂƌĂŽŶĂĚĂůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘
ů͛ĂŶǇϮϬϭϱĞƐǀĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚůĂĐŽďĞƌƚĂĚĞůĂĂƉĞůůĂĚĞů^ĂŶơƐƐŝŵƋƵĞǀĂƉĞƌŵĞƚƌĞĂů͛ĂŶǇ
ϮϬϭϲ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĂƉĞůůĂĐŽŵĂĮƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĞƌůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſĚĞůƐϰϬϬĂŶǇƐĚĞ
ůĂƐĞǀĂĐŽŶƐĂŐƌĂĐŝſĂůϭϲϭϳ͘ƉƌŝŶĐŝƉŝƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚϮϬϭϵǀĂŶĂĐĂďĂƌůĞƐŽďƌĞƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞůĂ
ĐŽďĞƌƚĂĚĞůĂ^ĂŐƌŝƐƟĂ͘
dĂŶŵĂƚĞŝǆ  ŶŽǀĞŵďƌĞ  ĚĞ  ů͛ĂŶǇ  ƉĂƐƐĂƚ  ǀĂ  ĐĂƵƌĞ  ƵŶ  ůůĂŵƉ  Ăů  ĐĂŵƉĂŶĂƌ  ƋƵĞ  ǀĂ  ƉƌŽǀŽĐĂƌ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĚĂŶǇƐƐŽďƌĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞůĐŽŶũƵŶƚŝƐŽďƌĞůĂĨăďƌŝĐĂ͘hŶĂĂĐƚƵĂĐŝſĚ͛ƵƌŐğŶĐŝĂ
ĂƉĞƌŵğƐůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚ͛ƵŶƉĂƌĂůůĂŵƉƐƐŽďƌĞů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂďĂƌĂŶĂĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌĂů͛ĞƐƉĞƌĂ
ĚĞůĂƐĞǀĂƵďŝĐĂĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂĂůƉĞŶĞůů͘
ŵďůĂǀŽůƵŶƚĂƚĚĞĚŽŶĂƌĐŽŶƟŶƵŢƚĂƚĂůƉƌŽĐĠƐĞŵƉƌğƐƉĞƌůĂƉĂƌƌžƋƵŝĂ͕ĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞů
ĐŽŶũƵŶƚ  ĚĞ  ůΖƐŐůĠƐŝĂ  ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕  ĠƐ  ƉĞů  ƋƵĂů  ĞƐ  ƌĞĚĂĐƚĂ  Ğů  ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕  ĚĞ  ƉƌŽũĞĐƚĞ  ĚĞ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂŝƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞůĂƚŽƌƌĞĐĂŵƉĂŶĂƌ͕ƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞůWůĂŝƌĞĐƚŽƌ
ƌĞĚĂĐƚĂƚ͕ŚĂǀĞŶƚͲƐĞŝŶĐŽĂƚůΖĞǆƉĞĚŝĞŶƚĚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſĚĞĠĚΖ/ŶƚĞƌğƐEĂĐŝŽŶĂůƉĞƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ
ĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͘
ůƉƌŽũĞĐƚĞĞƐƚăĂƉƵŶƚĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſŝŵŵŝŶĞŶƚ͘
ŵďůĂǀŽůƵŶƚĂƚĚĞĐŽŶƟŶƵŢƚĂƚĚĞŵŝůůŽƌĂĚĞůŵŽŶƵŵĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂƚĞŶĐŝſĂŵďĞůŵĂůĞƐƚĂƚĚĞů
ƉĂǀŝŵĞŶƚŚŝĚƌăƵůŝĐĚĞůĂŶĂƵƋƵĞĞƐǀĂĞƐƚĞŶĚƌĞĂŵďƉŽĐƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞƌƌĞƉĂƌĂƌĞůƐŐƌĞƵƐĚĂŶǇƐ
ĚĞů ĨŽĐ ĞŶ  ůĂ  'ƵĞƌƌĂ  ŝǀŝů ĞƐƉĂŶǇŽůĂ  Ăŝǆş ĐŽŵ  ĞƐ  ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ  ƵŶĂ  ŐƌĂŶ  ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚ  ĚĞ  ĂŶĂŶƚ
ƐŽůƵĐŝŽŶĂŶƚĞůƐƉƌŽďůĞŵĞƐĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘ůƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐƚƵĂůŶŽĚŝŐŶŝĮĐĂŶŝƉŽƐĂĞŶ
ǀĂůŽƌůĂƉƌŽƉŽƐƚĂZĞŶĂŝǆĞŶƟƐƚĂĚĞůĂƵƚŽƌƐĞŶƵŶĂĚĞůĞƐƉŽƋƵĞƐŝŵŽůƚĚŝŐŶĞƐŵŽƐƚƌĞƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚ
ĞƐƟůŝĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĂĂƚĂůƵŶǇĂ͘
ϭ͘Ϯ͘ͲŐĞŶƚƐ
ϭ͘Ϯ͘ϭͲWƌŽŵŽƚŽƌ
ŶĐăƌƌĞĐƐŝŐŶĂƚƉĞƌůĂWĂƌƌžƋƵŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞƉžƐƚŽůĚĞZŝƵĚŽŵƐ͕ĞƐƐĞŶƚDŽƐƐğŶ :ŽƐĞƉ
DĂƚĞƵ'ƵĂƌƌŽů͛ĂĐƚƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĚĞůĂƉĂƌƌžƋƵŝĂ͕ĂŵďƐĞƵĂůĂWůĂĕĂĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂŶƷŵ͘ϰ͕
ϰϯϯϯϬZŝƵĚŽŵƐ͘;ŽŵĂƌĐĂĚĞůĂŝǆĂŵƉͿŝE/&ZϰϯϬϬϬϬϭ'͘
ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘ͲWƌŽũĞĐƟƐƚĞƐ
&/'hZK>Ͳ's>ͲZKDZ  ZYh/dd^  ^>W  Ăŵď  E/&͗  ͲϰϯϵϳϬϳϭϰ  ŝ  ĚŽŵŝĐŝůŝ  ĮƐĐĂů  Ăů
ĐĂƌƌĞƌůŽƐĂĚĞDĞƐƚƌĞƐ͕ŶƷŵ͘ϭϭ͕ϰƚͲĚĞZĞƵƐ;WϰϯϮϬϰͿ͕ƐŝŐŶĂƚƉĞůƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ͗
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝŽƌĚĞƐ͕ĂƌƋƵŝƚĞĐƚĞĐŽůͼůĞŐŝĂƚŶƷŵ͘ϮϬϳϮϱͬϭŝĂŵďĚŽŵŝĐŝůŝĂůĐĂƌƌĞƌ
ŽƌŐĞƐĚĞůĂŵƉ͕ŶƷŵ͘ϲĚĞZĞƵƐ;Wϰϯ͘ϮϬϯͿ͘
:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂŝĚ͕ĂƌƋƵŝƚĞĐƚĞĐŽůͼůĞŐŝĂƚŶƷŵ͘ϮϲϲϵϲͬϱŝĂŵďĚŽŵŝĐŝůŝĂů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂ 
WĂŢƐŽƐĂƚĂůĂŶƐ͕ŶƷŵ͘ϭϮϵ͕ϱğ͘ϮǐĚĞZĞƵƐ;Wϰϯ͘ϮϬϱͿ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ϭ͘ϯ͘Ͳ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſƉƌğǀŝĂ
ϭ͘ϯ͘ϭ͘ͲEĂƚƵƌĂůĞƐĂĚĞů͛ĞŶĐăƌƌĞĐ
WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞƉžƐƚŽůĚĞZŝƵĚŽŵƐ͘

ϭ͘ϯ͘Ϯ͘ͲKďũĞĐƚĞĚĞůƚƌĞďĂůů
>͛ĞŶĐăƌƌĞĐ  ĐŽŵƉƌĞŶ  Ğů  ƉƌŽũĞĐƚĞ  ĚĞů  ƉĂǀŝŵĞŶƚ  ĚĞ  ůĂ  ŶĂƵ ƉƌŝŶĐŝƉĂů  ŝŶĐůžƐ  Ğů  ƉƌĞƐďŝƚĞƌŝ͘  EŽ
Ɛ͛ŝŶƚĞƌǀĠĂůĂ ^ĂŐƌŝƐƟĂŶŝĂůĂĂƉĞůůĂĚĞů^ĂŶơƐƐŝŵ͕ ŶŝĂůĂŐƌĂŶŵĂũŽƌŝĂĚĞĐĂƉĞůůĞƐůĂƚĞƌĂůƐ͘
^͛ŝŶƚĞƌǀĠ  Ă  Ăů  ƉĂǀŝŵĞŶƚ  ĚĞ  ůĂ  ĐĂƉĞůůĂ  ůĂƚĞƌĂů  Ě͛ĂĐĐĠƐ  Ă  ůĂ  ĂƉĞůůĂ  ĚĞů  ^ĂŶơƐƐŝŵ  ŝ  Ɛ͛ĂĐƚƵĂ
ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĂůĂĂƉĞůůĂĚĞů͛KƌŐƵĞ͘

ϭ͘ϯ͘ϯ͘ͲĂĚĞƐĚĞů͛ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ
>͛ƐŐůĠƐŝĂWĂƌƌŽƋƵŝĂůĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐĞƐƚăƐŝƚƵĂĚĂĂůŶƵĐůŝĂŶƟĐĚĞZŝƵĚŽŵƐ;Ăŝǆ
ĂŵƉͿĂůĂWůĂĕĂĚĞů͛ƐŐůĠƐŝĂŶƷŵ͘ϭ͘
>ŝŵŝƚĂĂů͛ŽĞƐƚĂŵďĞůdĞĂƚƌĞͲĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĂůZŝƵĚŽŵĞŶĐ͕ĚĞƌĞĐĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͕ƉƌŽƉŝĞƚĂƚĚĞ
ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͕ĐŽŶƐƚƌƵŢƚĞŶƚĞƌƌĞŶǇĚ͛ĂŶƟŐĂƟƚƵůĂƌŝƚĂƚĚĞůĂƉĂƌƌžƋƵŝĂĂŽŶĞƐƚĂǀĂƐŝƚƵĂĚĂůĂ
ƐĂůĂƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͘&ĂŶŵŝƚŐĞƌĂĂŵďĂƋƵĞƐƚĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ;ĂŵďĞůĞŵĞŶƚƐǀŝƐƚŽƐĚĞƐĚĞ
ů͛ĞƐĐĂůĂĚĞů͛ĂƵĚŝƚŽƌŝͿ͕ůĂĂƉĞůůĂĚĞů^ĂŶơƐƐŝŵŝĚĞƉĞŶĚğŶĐŝĞƐƐĞĐƵŶĚăƌŝĞƐĚĞů͛ƐŐůĠƐŝĂ͘
>Ă  ĨĂĕĂŶĂ  ƉƌŝŶĐŝƉĂů  ĞƐƚă  ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ  ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ  Ă  ^ƵĚ͕  ^ƵĚͲĞƐƚ͕  ŝ  Ɛ͛ĞŶĨƌŽŶƚĂ  Ă  ůĂ  WůĂĕĂ  ĚĞ
ů͛ƐŐůĠƐŝĂŝƵŶĂƉĞƟƚĂƉĂƌƚĂůĐĂƌƌĞƌĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞ͘
>Ă  ĨĂĕĂŶĂ  ůĂƚĞƌĂůĚĞ ů͛ƐŐůĠƐŝĂ  ŝ ů͛ĂďƐŝƐ  ůŝŵŝƚĞŶ Ăŵď ůĂ WůĂĕĂ  ƌŶĂƵ  ĚĞ WĂůŽŵĂƌ ŝ Ɛ͛ŽƌŝĞŶƚĞŶ
ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚĂĞƐƚŝŶŽƌĚƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚ͘
>Ă^ĂŐƌŝƐƟĂ͕ĚĞƉůĂŶƚĂƉŽůŝŐŽŶĂůŝĂŶŶĞǆĂĚĞƐĚ͛ŽƌŝŐĞŶĂů͛ĂďƐŝƐůŝŵŝƚĂĞŶƉĂƌƚĂŵďůĂWůĂĕĂ
ƌŶĂƵĚĞWĂůŽŵĂƌŝĞŶƉĂƌƚĂŵďĞůĂƌƌĞƌĚĞ^ĂŶƚWĞƌĞ͘
>͛ĂůƚƌĂĨĂĕĂŶĂůĂƚĞƌĂů;ĐŽƐƚĂƚĚĞů^ĂŶơƐƐŝŵͿůŝŵŝƚĂĂŵďƵŶƉĂƟƉƌŽƉŝĞƚĂƚĚĞů͛ĂƵĚŝƚŽƌŝ͘

ϭ͘ϯ͘ϰ͘ͲYƵĂůŝĮĐĂĐŝſƵƌďĂŶşƐƟĐĂ
>͛ƐŐůĠƐŝĂ  ĞƐƚă  ƐƵďũĞĐƚĂ  Ă  ůĞƐ  EŽƌŵĞƐ  ^ƵďƐŝĚŝăƌŝĞƐ  ĚĞ  WůĂŶĞũĂŵĞŶƚ  ĚĞ  ů͛ăŵďŝƚ  ĚĞ  dĞƌŵĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů  ĚĞ  ZŝƵĚŽŵƐ  ŝ  ĞƐƚă  ƐŝƚƵĂĚĂ  ĞŶ  Ɛžů  Ƶƌďă  ĚŝŶƐ  ůĂ  ǌŽŶĂ  ĚĞ  ŶƵĐůŝ  ĂŶƟĐ͕  ůĂƵ  ϳ
Ě͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ͕ƌĞŐƵůĂĚĂƉĞůƐƌƟĐůĞƐϮϮϰ;ĂƚăůĞŐĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝ,ŝƐƚžƌŝĐĂƌơƐƟĐ͗ΎͲƐŐůĠƐŝĂ
WĂƌƌŽƋƵŝĂůͿ͕ƌƚ͘ϮϮϲ;>ĞŐŝƐůĂĐŝſĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſͿŝƌƚ͘ϮϮϳ͘
EŽĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐĂƉƉĂƌăŵĞƚƌĞƵƌďĂŶşƐƟĐ͘

ϭ͘ϯ͘ϱ͘ͲdŝƚƵůĂƌŝƚĂƚĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ
>͛ƐŐůĠƐŝĂ  ĚĞ  ^ĂŶƚ  :ĂƵŵĞ  ƉžƐƚŽů  ĚĞ  ZŝƵĚŽŵƐ  ĚĞ  ůĂ  WĂƌƌžƋƵŝĂ  ĚĞ  ^ĂŶƚ  :ĂƵŵĞ͕  ƉĞƌƚĂŶǇ  Ă
ů͛ƌƋƵĞďŝƐďĂƚĚĞdĂƌƌĂŐŽŶĂŝĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂDŶ͘:ŽƐĞƉDĂƚĞƵŝ'ƵĂƌƌŽ͕ZĞĐƚŽƌĚĞůĂWĂƌƌžƋƵŝĂ͘

ϭ͘ϯ͘ϲ͘ͲWƌŽƚĞĐĐŝſĞǆŝƐƚĞŶƚ
ƐƚăƌĞŐƵůĂĚĂƉĞůƐƌƟĐůĞƐϮϮϰ;ĂƚăůĞŐĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝ,ŝƐƚžƌŝĐĂƌơƐƟĐ͗ΎͲƐŐůĠƐŝĂWĂƌƌŽƋƵŝĂůͿ͕
ƌƚ͘ϮϮϲ;>ĞŐŝƐůĂĐŝſĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſͿŝƌƚ͘ϮϮϳĚĞůĞƐEŽƌŵĞƐ^ƵďƐŝĚŝăƌŝĞƐŝů͛ĞĚŝĮĐŝŚĂĞƐƚĂƚĚĞĐůĂƌĂƚ
ĠƵůƚƵƌĂů/ŶƚĞƌğƐEĂĐŝŽŶĂů;/EͿ;ƌĞƐŽůƵĐŝſ>dͬϭϯϵϱͬϮϬϭϴͿ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ϭ͘ϯ͘ϳ͘Ͳ>ĞŐŝƐůĂĐŝſĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝĐƵůƚƵƌĂů
ϭ͘ϯ͘ϰ͘Ă͘ͲDĂƌĐůĞŐĂů
>ůĞŝϵͬϭϵϵϯ͕ĚĞϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌĞ͕ĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝĐƵůƚƵƌĂůĐĂƚĂůă͘
K'ĚĞϭϭͲϭϬͲϵϯ
^ĞŶƚğŶĐŝĂĚĞůdƌŝďƵŶĂůŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůϭϳͬϭϵϵϭ͕ĚĞϯϭĚĞŐĞŶĞƌ͕ĞŶƌĞĐƵƌƐĚΖŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝƚĂƚ
ƉƌŽŵŽŐƵƚƉĞƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂĐŽŶƚƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƐƉƌĞĐĞƉƚĞƐĚĞůĂ>ůĞŝϭϲͬϭϵϴϱ͘
KĚĞϮϱͲϬϮͲϵϭ
ĞĐƌĞƚ Ϯϲϳͬϭϵϵϭ͕ĚĞϮϱĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ͕ ƐŽďƌĞůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſ ĚĞůƐďĠŶƐ ĚΖ ŝŶƚĞƌğƐ ĐƵůƚƵƌĂůŝůΖ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝĐƵůƚƵƌĂůŵŽďůĞĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͘
K'ĚĞϮϬͲϭϮͲϵϭ
ĞĐƌĞƚϭϬϮͬϭϵϵϰ͕ĚĞϯĚĞŵĂŝŐ͕ƐŽďƌĞůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŝĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůŽŶƐĞůůƐƐĞƐƐŽƌĚĞů
WĂƚƌŝŵŽŶŝƵůƚƵƌĂůĂƚĂůă͘
K'ĚĞϭϭͲϬϱͲϵϰ
ĞĐƌĞƚϭϯϴͬϭϵϵϰ͕ĚĞϯϬĚĞŵĂŝŐ͕ƉĞůƋƵĂůƐΖĂĚĞƋƺĞŶĂůĂ>ůĞŝϯϬͬϭϵϵϮ͕ĚĞϮϲĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ͕ĞůƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐĚĞůĂĐŽŵƉĞƚğŶĐŝĂĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĚĞƵůƚƵƌĂ͘
K'ĚĞϬϭͲϬϳͲϵϰ
>ůĞŝ  ϯϬͬϭϵϵϮ͕  ĚĞ  Ϯϲ  ĚĞ  ŶŽǀĞŵďƌĞ͕  ĚĞ  ƌğŐŝŵ  ũƵƌşĚŝĐ  ĚĞ  ůĞƐ  ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐ  ƉƷďůŝƋƵĞƐ  ŝ  ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟƵĐŽŵƷ
KĚĞϮϳͲϭϭͲϵϮ
ŵŽĚŝĮĐĂĚĂƉĞƌůĂ>ůĞŝϰͬϭϵϵϵ
KĚĞϭϰͲϬϭͲϭϵϵϵ
ĞĐƌĞƚϮϳϲͬϮϬϬϱ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞƐĞŵďƌĞ͕ƐŽďƌĞůĞƐŽŵŝƐƐŝŽŶƐdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƐĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝƵůƚƵƌĂů
ĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĚĞƵůƚƵƌĂ͘
K'ĚĞϯϬͲϭϮͲϮϬϬϱ

ϭ͘ϯ͘ϴ͘ͲŶƚĞĐĞĚĞŶƚƐŚŝƐƚžƌŝĐƐŝĚĞƐĐƌŝƉĐŝſƟƉŽůžŐŝĐĂ
ZĞƐƐĞŶǇĂŚŝƐƚžƌŝĐĂ͘ƵŐĞŶŝWĞƌĞĂ^ŝŵſŶ͘
ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŚŝƐƚžƌŝĐĂĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞƉžƐƚŽůĚĞZŝƵĚŽŵƐ
>͛ĞƐŐůĠƐŝĂǀĞůůĂ
>Ă  ƉƌŝŵĞƌĂ  ƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ  ĚĞ  ƋƵğ  ĮŶƐ  ĂƌĂ  ĚŝƐƉŽƐĞŵ  ƐŽďƌĞ  ůĂ  ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ  ĚĞ  ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ
ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů  ĚĞ  ^ĂŶƚ  :ĂƵŵĞ  ĂƉžƐƚŽů  ĠƐ  ĚĞ  ϭϱϳϲ͘  ƌĂ  ďĠ͕  Ɛŝ  ƚĞŶŝŵ  ĞŶ  ĐŽŵƉƚĞ  ƋƵĞ  ůĂ
ƌĞƉŽďůĂĐŝſĚĞZŝƵĚŽŵƐĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶĞůƐĞŐůĞy//͕ĞŶů͛ŝŶƚĞƌǀĂůĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐƋƵĂƚƌĞƐĞŐůĞƐ
ƋƵĞŚŝŚĂĞŶƚƌĞůĞƐĚƵĞƐĚĂƚĞƐĞǆƚƌĞŵĞƐ͕ŽŶĐĞůĞďƌĂǀĞŶĞůƐƌŝƵĚŽŵĞŶĐƐůĂůŝƚƷƌŐŝĂ͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂďƵƚůůĂĚ͛ŶĂƐƚĂƐŝ/s;ϮϱͲϯͲϭϭϱϰͿ͕ĞŶůĂƋƵĂůĞůƉĂƉĂĂƉƵŶƚĂĂů͛ĂƌƋƵĞďŝƐďĞ
dĂƌƌĠƐĚĞdĂƌƌĂŐŽŶĂůĞƐĞƐŐůĠƐŝĞƐĚĞůĂƐĞǀĂũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſ͕ƐĂďĞŵƋƵĞZŝƵĚŽŵƐũĂĞŶƚĞŶŝĂ
;͞ĞĐĐůĞƐŝĂŵĚĞZŝƵŽĚĞsůŵŝƐ͟Ϳ͖ĞŶƵŶŶŽƵĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞ>ƵĐŝ///͕ĚĂƚĂƚĂsĞƌŽŶĂĞůϭϵͲ
ϭϮͲϭϭϴϱ͕ĞƐƌĞĐŽŶĞŝǆůĂĐŽůͼůĂĐŝſĚĞůĂƉĂƌƌžƋƵŝĂĚĞZŝƵĚŽŵƐĂĐăƌƌĞĐĚĞůWƌĞĐĞŶƚŽƌ͕ŵĠƐ
ƚĂƌĚƌĞĂĮƌŵĂĚĂƉĞůƉĂƉĂĞůĞƐơ///͕ĞůϮϵĚĞŐĞŶĞƌĚĞϭϭϵϰ͕ĞŶůĂďƵƚůůĂĂĚƌĞĕĂĚĂĂ
ů͛ĂƌƋƵĞďŝƐďĞŝĐĂƉşƚŽůĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚĞdĂƌƌĂŐŽŶĂ͗͞ĐĐůĞƐŝĂŵĚĞZŝƵƐƵůŵŽƌƵŵƋƵĂĞĂĚ
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ƉƌĞĐĞƉƚŽƌŝĂůƉĞƌƟŶĂƚ͘͘͘͟ůŚŽƌĂŚĞŵĚĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞ'ƵŝůůĞŵĚĞdĂƌƌĂŐŽŶĂĚĞŝǆĂǀĂ͕
ů͛ĂŶǇϭϮϯϬ͕ƵŶĂƋƵĂŶƟƚĂƚĚĞĚŝŶĞƌƐƉĞƌĂůĞƐŽďƌĞƐĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂŶŽǀĂ͕ƋƵĞĞƐƚĂǀĞŶ
ĐŽŶƐƚƌƵŝŶƚŝƋƵĞĞůůůŝďƌĞZĂƟŽŶĞƐĚĞĐŝŵĂƌƵŵ,ŝƐƉĂŶŝĂĞĚĞϭϮϴϬ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂůsĂƟĐă͕
ĚŝƵƋƵĞZŝƵĚŽŵƐũĂĐŽŶƚƌŝďƵŢĂĂů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚŝŽĐĞƐĂŶĂĂŵďůĂƋƵĂŶƟƚĂƚĚĞϭϯϲƐŽƵƐ͘Žŵ
ĂĚĂƌƌĞƌĂƉƌŽǀĂĚĞů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƉƌŝŵŝƟǀĂĞƐŐůĠƐŝĂ͕ƌĞĐŽƌĚĞŵƋƵĞů͛ĂŶǇϭϮϰϯ
ƚĞŶŝŵ  ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚ  ƵŶ  ƉƌŝŵĞƌ  ƌĞĐƚŽƌ  ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕  'ƵŝůůĞŵ  ĚĞ  ^ŽůĞƌ͘  ƋƵĞƐƚĞƐ  ĚĂĚĞƐ
ĞƐƉĂƌƐĞƐĞŶůĂĐƌŽŶŽůŽŐŝĂ͕ƐŝŵĠƐŶŽ͕ĞŶƐĨĂŶĞǀŝĚĞŶƚů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ƵŶĂĞƐŐůĠƐŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌ
Ăů͛ĂĐƚƵĂů͘
ZĞƐƉĞĐƚĞŽŶĞƌĂĞŵƉůĂĕĂƚĂƋƵĞƐƚĞĚŝĮĐŝĮŶƐĂƌĂŶŽŵĠƐƉŽĚĞŵƉůĂŶƚĞũĂƌŚŝƉžƚĞƐŝƐ͗ĚŝŶƐ
Ğů  ĐĂƐƚĞůů͕  ĐŽŵ  Ă  ĐĂƉĞůůĂ͍  WƌŽƉĞƌĂ  Ă  ů͛ĂĐƚƵĂů͕  ǀŽƌĂ  ů͛ĂŶƟĐ  ĨŽƐƐĂƌ  ĚĞů  ĐĂƌƌĞƌ  ĚĞ  ^ĂŶƚ
:ĂƵŵĞ͍ ĂůĚƌŝĞŶ ƉƌŽƐƉĞĐĐŝŽŶƐ ĂƌƋƵĞŽůžŐŝƋƵĞƐ͕  ĞƐƚƵĚŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůƐ  ŝĚ͛ĂƌǆŝƵ ƉĞƌ ƚĂů
Ě͛ĞƐďƌŝŶĂƌͲŚŽ͘  ŝǆş  ŵĂƚĞŝǆ͕  ŶŽ  ƉŽĚĞŵ  ŽďůŝĚĂƌ  ůĂ  ǀŝŶĐƵůĂĐŝſ  ƚŽƉŽŐƌăĮĐĂ  Ě͛ĞƐŐůĠƐŝĂ  ŝ
ĐĂƐƚĞůů͕ĞǆƉƌĞƐƐĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞů͛ŽŶŽŵăƐƟĐĂ͗ĮŶƐĂůƐĞŐůĞyyƐ͛ŚĂŵĂŶƟŶŐƵƚĞůŶŽŵĚĞ
ƉůĂĕĂĚĞůĂƐƚĞůůŽĚĞů͛ƐŐůĠƐŝĂ͘ŽŶƐĞŐƺĞŶƚŵĞŶƚ͕ĞůƌĞĐŽƌĚĚĞůĞƐĚƵĞƐĞƐŐůĠƐŝĞƐʹůĂ
ŶŽǀĂŝůĂǀĞůůĂʹĞƐŵĂŶƚĠǀŝƵĂůŵĞŶǇƐĮŶƐĞůƉƌŝŵĞƌƋƵĂƌƚĚĞůƐĞŐůĞy/y͕ĐŽŵƐ͛ĂĮƌŵĂĞŶ
ĂƋƵĞƐƚĂ  ƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ  ĚĞ  ƚĞƐƟŵŽŶŝĂƚŐĞ  ĐĂĚĂƐƚƌĂů͗  ͞ƉŽƐĞŚĞ  ƚƌĂƐ  ůĂ  /ŐůĞƐŝĂ  ĐĂŵŝŶŽ  ^ƚ͘
ŶƚŽŶŝŽ͗zŚĂǀŝĞŶĚŽƚŽŵĂĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝŽƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͕ǀĞǌŝŶŽƐĚĞĞƐƚĂ͖ƋĞ͘ĚĞ
ĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞŵƉůŽƐĂŶƟŐƵŽǇŵŽĚĞƌŶŽ͘͘͘͟
>͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĂƉžƐƚŽů
Žŵ  ũĂ  ŚĞŵ  Ěŝƚ͕  ĞůƐ  ƉƌŽũĞĐƚĞƐ  ŝŶŝĐŝĂůƐ  ĚĞ  ů͛ŽďƌĂ  ĞƐ  ƌĞŵƵŶƚĞŶ  Ă  ϭϱϳϲ͕  ƉĞƌž  ůĂ  ƐĞǀĂ
ĞǆĞĐƵĐŝſĞƐǀĂĚĞŵŽƌĂŶƚĮŶƐƋƵĞƉĞůŵĂŝŐĚĞϭϱϴϴ͕ů͛ĂƌƋƵĞďŝƐďĞ:ŽĂŶdĂƌƌĠƐ͕ĞŶǀŝƐŝƚĂ
ƉĂƐƚŽƌĂůĂůĂǀŝůĂ͕ĐŽŵŵŝŶĂĞůƐũƵƌĂƚƐĂĞŵƉƌĞŶĚƌĞů͛ŽďƌĂĚ͛ŝŵŵĞĚŝĂƚ͕ƐŽƚĂƉĞŶĂĚĞ
ƐĂŶĐŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂĞŶĐĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƟƌĞůŵĂŶĚĂƚ͘>ĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚĞůŽŵƷŶŽĞƐĨĂ
ĞƐƉĞƌĂƌŝĂŝǆş͕ĞůϳĚĞũƵŶǇĚ͛ĂƋƵĞůůŵĂƚĞŝǆĂŶǇ͕ĨŽƌĞŶĐŽŶǀŽĐĂƚƐĞůƐŵĞƐƚƌĞƐĚ͛ŽďƌĞƐWĞƌĞ
ůĂŝ  ĚĞ  ĂƌĐĞůŽŶĂ  ŝ  :ŽĂŶ  ^ĂŶƐ  ĚĞ  ŝƐĐĂŝĂ͕  ƋƵĞ  ĂůĞƐŚŽƌĞƐ  ƚƌĞďĂůůĂǀĞŶ  ĞŶ  ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ
Ě͛hůůĚĞŵŽůŝŶƐ͕ƉĞƌƚĂůĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞů͛ŽďƌĂƋƵĞĞůƉŽďůĞǀŽůŝĂĞŵƉƌĞŶĚƌĞ͘EŽƋƵĞĚĂ
ĐůĂƌƋƵŝĚŝƐƐĞŶǇăƌĞĂůŵĞŶƚů͛ŽďƌĂ͕ũĂƋƵĞŚŝŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐƋƵĞƉĂƌůĞŶĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞƉĞƌ
ƉĂƌƚĚĞŵŽƐƐğŶ:ĂƵŵĞŵŝŐſ͕ƉĞƌžƐĞŵďůĂƋƵĞĞƐǀĂŶĚĞĐĂŶƚĂƌƉĞƌ:ŽĂŶ^ĂŶƐ͘͘Ŷ
ĂƋƵĞƐƚ  ƐĞŶƟƚ ĨĂůƚĂ ƉĞƌ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂŶŝƐƐĂŐĂ ŵŝŐſ͕ ũĂƋƵĞ Ăů͛ğƉŽĐĂĂƋƵĞƐƚĂ  ĨĂŵşůŝĂ
ĞǆŝƐƟĂĂZŝƵĚŽŵƐŝĂůŐƵŶƐĚĞůƐƐĞƵƐŵĞŵďƌĞƐƚĞŶŝĞŶƵŶĂĐĞƌƚĂŝŶŇƵğŶĐŝĂĞŶů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ
ĚŝŽĐĞƐĂŶĂ  ŝ͕  ĮŶƐ  ŝ  ƚŽƚ͕  ĂůŐƵŶƐ  ĐŽŵ  &ƌĂŶĐĞƐĐ  ŵŝŐſ͕  ƐĞƌĂŶ  ĂŵŝĐƐ  ƉĞƌƐŽŶĂůƐ  ĚĞ
ů͛ĂƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͘
WƌğǀŝĂŵĞŶƚĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůŶŽƵƚĞŵƉůĞ͕ů͛ĂŶǇϭϱϴϮ͕ƐĂďĞŵƋƵĞƵŶĂĐŽŵŝƐƐŝſůŽĐĂů
ĚĞŶŽƚĂďůĞƐĚĞůĂǀŝůĂǀĂƐĞƌĨĂĐƵůƚĂĚĂƉĞƌĂŶĂƌĂůĂ^ĞůǀĂĚĞůĂŵƉŝĂZĞƵƐĂŵďůĂ
ĮŶĂůŝƚĂƚĚĞǀŝƐƵƌĂƌĞůƐƐĞƵƐƚĞŵƉůĞƐŝƉƌĞŶĚƌĞŶŽƚĂĚĞĐĂƌĂĂůƋƵĞĂŶĂǀĞŶĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌŝ
Ě͛ĂƋƵş  ůĞƐ  ƉŽƐƐŝďůĞƐ  ŝŶŇƵğŶĐŝĞƐ  ŝ  ƐŝŵŝůŝƚƵĚƐ  ĐŽŵĂƌĐĂůƐ͕  Ă  ďĂŶĚĂ  ĚĞů  ĐŽƌƌĞŶƚ  ĞƐƟůşƐƟĐ
ŐĞŶĞƌĂůĚĞů͛ğƉŽĐĂ͘
ůƐŽůĂƌŽŶƐ͛ĞĚŝĮĐĂƌŝĂĞůƚĞŵƉůĞĞƌĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚĚĞůŽŵƷƉĞƌžĞŶƉƌŽũĞĐƚĂƌͲƐĞů͛ĂŵƉůŝĂĐŝſ
ƉĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſĚĞĐĂƉĞůůĞƐ͕ĞƐǀĂŶŚĂǀĞƌĚ͛ŽĐƵƉĂƌƚĞƌƌĞƐĚĞů͛ŚŽƌƚĚĞŵŽƐƐğŶƵƐƋƵĞƚƐ
ŝĚĞůĚƵĐĚ͛ůŵĞŶĂƌĂůƚĂ͕ů͛ĂŶǇϭϱϵϰ͕ƐĞŐŽŶƐĂƋƵĞƐƚĂŶŽƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͗͞ůŽƉƌŝŵĞƌĞƐ
ƋƵĞůŽƐŵĞƐƚƌĞƐĚĞůĂǇŐůĞƐŝĂǀŽůĞŶƉĂƐĂƌĂǀĂŶƚĞŶĨĞƌůŽƐƐŽůĂŵĞŶƚƐǇĐŽŵƐĂďĞŶĂǀĞŵ
ĚĞƉĞŶĚƌĞƚĞƌƌĂĚĞůŚŽƌƚĚĞŵŽƐĞŶƵƐƋƵĞƚƐ͟;ϭϱϵϰͿ͘&ŝŶƐĂƌĂŶŽŚĞŵƉŽŐƵƚŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
ůĂŝĚĞŶƟƚĂƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĐĂŶŽŶŐĞ͕ũĂƋƵĞĞŶů͛ĞƐƚƵĚŝĚĞ^ĂůǀĂĚŽƌZĂŵŽŶƐŽďƌĞůĞƐĐĂŶŽŶŐŝĞƐ
ĚĞůĂƐĞƵƚĂƌƌĂŐŽŶŝŶĂŶŽŚŝĂƉĂƌĞŝǆ͕ ĂůŵĞŶǇƐĞŶĂƋƵĞƐƚĞƐ ĚĂƚĞƐ͖ ĞŶĐĂŶǀŝƐşƋƵĞŚŝ
ĂƉĂƌĞŝǆĞŶ  ĚŝǀĞƌƐŽƐ  ĐĂŶŽŶŐĞƐ͕  ĞŶƚƌĞ  ĞůƐ  ƐĞŐůĞƐ  ys/Ͳy/y͕  ƌĞĨĞƌŝƚƐ  ŐĂŝƌĞďĠ  ƐĞŵƉƌĞ  Ă
ƉĞƌƐŽŶĂƚŐĞƐƋƵĞĚƵĞŶƉĞƌƉƌŝŵĞƌĐŽŐŶŽŵĞůĚĞ&ĞƌƌĞƌʹ:ŽĂŶ&ĞƌƌĞƌĚĞƵƐƋƵĞƚƐ͕ƉĞƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͘
dƌŝĂƚĞůůůŽĐĚĞĮŶŝƟƵƉĞƌĂůĕĂƌĞůŶŽƵĞĚŝĮĐŝƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕ů͛ĂƌƋƵĞďŝƐďĞƉŽƐĂůĂƉƌŝŵĞƌĂ
ƉĞĚƌĂƉĞƌů͛ĂĚǀĞŶƚĚĞůŵĂƚĞŝǆĂŶǇ͕ĞůϮϬĚĞĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϭϱϴϴ͘>ĂŶŽǀĂĞƐŐůĠƐŝĂĨŽƵ

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ
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ĐŽŶƐĂŐƌĂĚĂĞůϮϱĚĞũƵůŝŽůĚĞϭϲϭϳ͕ƚŽƚŝƋƵĞůĂĮŶĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ŽďƌĂŶŽĂƌƌŝďĂƌăĮŶƐĂ
ů͛ĂŶǇϭϴϳϳ͕ƋƵĂŶĞƐĐůŽŐƵŝůĂĨăďƌŝĐĂĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͘
>͛ĞĚŝĮĐŝĨŽƵƐĂƋƵĞũĂƚŝŝŶĐĞŶĚŝĂƚĞůϮϯĚĞũƵůŝŽůĚĞϭϵϯϲŝĞƐƌĞƐƚĂƵƌĂƌăĞůĐƵůƚĞĂƉĂƌƟƌ
ĚĞůϵĚĞƐĞƚĞŵďƌĞĚĞϭϵϰϮ͘
>ĂƉůĂŶƚĂ
KƌŝĞŶƚĂƚĂŵŝŐĚŝĂ͕ĞůƚĞŵƉůĞĠƐĚĞƉůĂŶƚĂďĂƐŝůŝĐĂů͕Ě͛ƵŶĂƐŽůĂŶĂƵ͕ĂŵďĚŽƐƉŝƐŽƐ͘dĠ
ƵŶĂůůĂƌŐĂĚĂŵĞƐƵƌĂĚĂĚĞϰϮŵĚĞůůĂƌŐ͕ϭϯ͕ϮϳĚ͛ĂŵƉůĂĚĂʹϮϭ͕ϮϬƐŝĐŽŵƉƚĞŵů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůĞƐĐĂƉĞůůĞƐʹŝϮϭŵĚ͛ĂůĕĂĚĂ͕ŵĞƐƵƌĂŶƚĮŶƐĂƐŽƚĂůĂǀŽůƚĂ͘
ĐĂĚĂďĂŶĚĂĚĞůĂŶĂƵ͕ƐŽƚĂĞůƐĐŽŶƚƌĂĨŽƌƚƐ͕Ɛ͛ŽďƌĞŶůĞƐĐĂƉĞůůĞƐůĂƚĞƌĂůƐ͕ĐŝŶĐƉĞƌĐĂĚĂ
ĐŽƐƚĂƚ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĞƐƉĞƌĂƌĐƐĚĞŵŝŐƉƵŶƚ͕ĐŽďĞƌƚĞƐƉĞƌǀŽůƚĂĚĞĐĂŶſ͘
WƌĞƐĞŶƚĂĚƵĞƐƚƌŽŶĞƐĐŽůͼůŽĐĂĚĞƐĂůďĞůůŵŝŐĚĞůĂŶĂƵ͕ĂŵďĂĐĐĠƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞů͛ĂƌĐĚ͛ƵŶŝſĚĞůĞƐĐĂƉĞůůĞƐĚĞ^ĂŶƚ:ŽĂŶŝĚĞůĞĂƚ͕ů͛ƵŶĂ͕ŝ͕ů͛ĂůƚƌĂ͕ĞŶƚƌĞůĞƐĚĞů
EĂƚǌĂƌğŝĚĞůĂƌŵĞ͘
Ŷ  ůĂ  ǀŽůƚĂ͕  ƐŽďƌĞ  Ğů  ƉƌĞƐďŝƚĞƌŝ͕  ĂƉĂƌĞŝǆĞŶ  ƉŝŶƚĂĚĞƐ  ůĞƐ  ĚĂƚĞƐ  ϭϲϭϬͲϭϵϰϳ͕  ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌŝĞŶĂů͛ĂŶǇĚĞĐŽďƌŝŵĞŶƚĚ͛ĂŝŐƺĞƐŝĂůĚĞůĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞƐƉƌĠƐĚĞůĂŐƵĞƌƌĂ
ĐŝǀŝůĚĞϭϵϯϲͲϭϵϯϵ͘
ŝƐƉŽƐĂĚĞĐŽƌ͕ĂůĕĂƚƐŽďƌĞůĂƉŽƌƚĂůĂĚĂĚ͛ĂĐĐĠƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵŢƚĂŵďƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝƚĂƚ;Ɛ͘y/yͿ͘
^͛ŚŝĂĐĐĞĚĞŝǆĚĞƐĚĞů͛ĞƐĐĂůĂƋƵĞĚƵƵĂůĂĐĞůͼůĂĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͘
>͛ĞĚŝĮĐŝƚĞƌŵŝŶĂĞŶƵŶĂďƐŝƐĚĞĨŽƌŵĂŵŝŐŚĞǆĂŐŽŶĂů͘
/ůͼůƵŵŝŶĂĐŝſŝŶƚĞƌŝŽƌ
>ĂŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſĚĞůĂŶĂƵƐ͛ŽďƚĠĂƚƌĂǀĠƐĚ͛ƵŶƌŽƐĞƚſĚĞϵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞ͕ƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚ
ĐŽŶĞŐƵƚĐŽŵůĂK͕ŽďĞƌƚĂůĂĨĂĕĂŶĂĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘ůǀŝƚƌĂůů͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐĂŶƚ:ĂƵŵĞĞŶ
ƉůĞŶĂĂĐĐŝſĞŶůĂďĂƚĂůůĂĚĞůĂǀŝũŽ͕ǀĂƐĞƌĨĂďƌŝĐĂƚů͛ĂŶǇϭϵϬϰ͖ĚĞƐƚƌƵŢƚĚƵƌĂŶƚůĂŐƵĞƌƌĂ
ĐŝǀŝůĞƐƉĂŶǇŽůĂ͕ĨŽƵƌĞƐƚĂƵƌĂƚĚĞŶŽƵů͛ĂŶǇϭϵϰϳ͘
ůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůƚĞŵƉůĞ͕ĞŶĞůƐĂƌĐƐĨŽƌŵĞƌƐ͕Ɛ͛ŽďƌĞƵŶĐŽŶũƵŶƚĚ͛ŽŶǌĞĮŶĞƐƚƌĞƐ
Ě͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſʹƐŝƐŝĐŝŶĐƉĞƌďĂŶĚĂʹ͕ĂŵďǀŝƚƌĂůůƐĚĞĐŽůŽƌƐŽŶƐ͛ŚŝĮŐƵƌĞŶůĞƐŝŵĂƚŐĞƐ
Ě͛ĂƉžƐƚŽůƐ͘
>ĂĨĂĕĂŶĂ
>ĂĨĂĕĂŶĂĠƐĚĞůƐƉŽĐƐĞǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂƌĞůŝŐŝŽƐĂƌĞŶĂŝǆĞŶƟƐƚĂĞǆŝƐƚĞŶƚƐĂůĞƐ
ĚŝžĐĞƐŝƐĚĞdĂƌƌĂŐŽŶĂŝdŽƌƚŽƐĂʹůĐŽǀĞƌ͕ŽƌŶƵĚĞůůĂĚĞDŽŶƚƐĂŶƚ͕ůĂ^ĞůǀĂĚĞůĂŵƉ͕
dŝǀŝƐƐĂŝhůůĚĞŵŽůŝŶƐ͘
Ɛ  ƵŶ  ƌĞƚĂƵůĞ  ĚĞ  ƉĞĚƌĂ  ǀŝƐƚĂ͕  Ăŵď  ĞůƐ  ĐĂƌƌĞƵƐ  ĐĂŶƚŽŶĞƌƐ  ůůĞƵŐĞƌĂŵĞŶƚ  ĞŶĐŽŝǆŝŶĂƚƐ͘
>͛ŽďƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽŶǌĞĨŽƌŶşĐƵůĞƐďƵŝĚĞƐĚ͛ŝŵĂƚŐĞƌŝĂ͕ĂŵďƉŝůĂƐƚƌĞƐĚĞĐĂƉŝƚĞůůƐũžŶŝĐƐĞŶ
ůĂƐĞǀĂƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚŝĐŽƌŝŶƟƐƉĞƌĚĂŵƵŶƚ͘
ŶƋƵĂĚƌĂƚ ĞŶ ƵŶĨƌŽŶƟƐƉŝĐŝ ĐĞŶƚƌĂů͕ ƐŽƚĂ Ğů ƌŽƐĞƚſ ǀŝĚƌĂƚ͕ Ɛ͛Śŝ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ũƵƐơĐŝĂ
ĚŝǀŝŶĂĂŵďů͛ĞƐĐƵůƚƵƌĂĚĞůĠƵWĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝŶƚĂůĂŵăĞƐƋƵĞƌƌĂƵŶŐůŽďƵƐƚĞƌƌĂƋƺŝŝƉĞƌ
ĚĂŵƵŶƚĚĞůĂƉŽƌƚĂůĂĚĂ͕ƵŶƌĞĐƚĂŶŐůĞĂŵďĞůƐƌĞůůĞƵƐĚĞĚŽƐăŶŐĞůƐƋƵĞŵŽƐƚƌĞŶů͛ĞƐĐƵƚ
ĚĞůĂǀŝůĂʹĞůƌŝƵĞŶƚƌĞĚŽƐŽŵƐʹŝƵŶĂĚĂƚĂ͕ϭϲϬϲ͕ƚĂůǀĞŐĂĚĂůĞƐĚ͛ĂĐĂďĂŵĞŶƚĚĞůĂ
ǀŽůƚĂ͘ŶĞůƐĐŽƐƚĂƚƐĚĞůĂĨĂĕĂŶĂƐ͛ŚŝĂďŽƋƵĞŶĚƵĞƐŐăƌŐŽůĞƐĚĞƉĞĚƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ
ĮŐƵƌĞƐĂŶƚƌŽƉŽŵžƌĮƋƵĞƐ͘
ůƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐ
ZĞƐƉĞĐƚĞĂůƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐĚĞůĂĨăďƌŝĐĂƐĂďĞŵƋƵĞĨŽƌĞŶƉĂůĞƚĞƐĚĞDŽŶƚͲƌŽŝŐ͕ƐĞŐŽŶƐ
ů͛ĂĐŽƌĚƉƌĞƐƉĞůĐŽŵƷ;ϭϱϵϯͿ͘ůŵĞƐƚƌĞĚ͛ŽďƌĂĨŽƵ:ŽĂŶDĂƐƋƵĞĞƐǀĂĞŶƚĞƌƌĂƌĚŝŶƐ
ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚ͛ŽďƌĂĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂƉƌŽĐĞĚĞŝǆĞŶ͕ďăƐŝĐĂŵĞŶƚ͕ĚĞůĂƌŝĞƌĂĚĞDĂƐƉƵũŽůƐůĞƐ
ƉĞĚƌĞƐŝů͛ĂƌĞŶĂʹĨŽŶĂŵĞŶƚƐŝŵƵƌƐʹ͕ƉĞƌžƌĞƐƉĞĐƚĞĂůĞƐƉĂƌƚƐǀŝƐƚĞƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝĞůĐŽŵƷ
ĚŝƐĐƵƚĞŝǆ  ƌĞƐƉĞĐƚĞ  Ě͛ŽŶ  ƉƌŽǀĞŝƌͲƐĞ͕  ƉĞƌ  ůĂ  ƋƵĂůŝƚĂƚ  ŝ  ƉƌĞƐğŶĐŝĂ  ĚĞ  ĐĂĚĂƐĐƵŶĂ  Ě͛ĞůůĞƐ͘
͛ĞŶƚƌĞůĞƐƉĞĚƌĞƌĞƐŵĠƐƉƌŽƉĞƌĞƐ͕ůĞƐĚĞDŽŶƚͲƌŽŝŐŝĚĞů͛ůďŝŽů͕ĮŶĂůŵĞŶƚƐ͛ŽƉƚĂƉĞƌ
ůĞƐŽĨĞƌƚĞƐƉĞƌĂƋƵĞƐƚĂƐĞŐŽŶĂĨŽŶƚ;ϭϲϬϭͿ͘hŶĞƐƚƵĚŝůşƟĐĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚĞů͛ŽďƌĂĨĞƚ
ƉĞƌ  EƷƌŝĂ  'ƵĂƐĐŚ  ĂƉƵŶƚĂǀĂ  ƋƵĞ  ůĞƐ  ƉĞĚƌĞƐ  ĚĞ  ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ  ƉŽĚƌŝĞŶ  ƉĞƌƚăŶǇĞƌ  Ă  ƵŶĂ
ƉĞĚƌĞƌĂĚĞĂƐƚĞůůǀĞůůĚĞůĂŵƉ͕ĂƌĂďĠ͕ĮŶƐĂƌĂŶŽƐ͛ŚĂƚƌŽďĂƚƌĞĨĞƌğŶĐŝĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂů
ƌĞƐƉĞĐƚĞĂĂƋƵĞƐƚĂƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂ͘
ĐĂďĂƚƐ
ůũĂĐŝƚĂƚĞƐƚƵĚŝĚĞ'ƵĂƐĐŚĞǆƉůŝĐĂƋƵĞĞůƚŽŵĂƌƌŽŶſƐĚĞůĂƉĞĚƌĂĚĞůĂĨĂĕĂŶĂĠƐ
ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂĚ͛ƵŶƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚƉŝĐƚžƌŝĐ͕ĨĞƚƉĞƌĞŵďĞůůŝƌͲůĂŝĂůŚŽƌĂƉƌŽƚĞŐŝƌͲůĂĚĞůĞƐ
ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐĂƚŵŽƐĨğƌŝƋƵĞƐ͘
/ŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƚĞŵƉůĞ
>͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƚĞŵƉůĞĐŽŵƉƌğŶĞůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝ͕ůĂƐĂŐƌŝƐƟĂ;ϭϲϴϯͲϭϲϴϱͿ͕Ğů^ĂŐƌĂƌŝŽĂƉĞůůĂ
&ŽŶĚĂ;Ɛ͘y/yͿŝůĞƐĐĂƉĞůůĞƐůĂƚĞƌĂůƐ͘
>ĞƐĐĂƉĞůůĞƐ
ŶƚŽƚĂů͕ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚŝƐƉŽƐĂĚĞĚĞƵĐĂƉĞůůĞƐʹĐŝŶĐĂĐĂĚĂĐŽƐƚĂƚʹ͕ĚĞĚŝĐĂĚĞƐĂĚŝǀĞƌƐĞƐ
ĂĚǀŽĐĂĐŝŽŶƐŝĞŶƉĞƌşŽĚĞƐŚŝƐƚžƌŝĐƐĚŝƐƟŶƚƐ͘
^ĂŶƚĂ>ůƷĐŝĂ͕Ɛ͘ys///͖ĚĞůEĂƚǌĂƌğ͖^ĂŶƚ:ŽĂŶĂƉƟƐƚĂ͕Ɛ͘ys//͖ĞĂƚŽŶĂǀĞŶƚƵƌĂ͕Ɛ͘yy͖
ĚĞů  ĂƉƟƐƚĞƌŝ͕  Ɛ͘  y/y͖  ^ĂŶƚ  ƌŝƐƚ͕  Ɛ͘  ys͖  ĚĞ  ^ĂŶƚ  :ŽƐĞƉ  Ž  ^ĂŐƌĂĚĂ  &ĂŵşůŝĂ͕  Ɛ͘  ys//͖
/ŵŵĂĐƵůĂĚĂŽŶĐĞƉĐŝſ͕Ɛ͘y/y͖ĚĞůĂDĂƌĞĚĞĠƵĚĞůĂƌŵĞ͕ĂďĂŶƐĚĞůZŽƐĞƌ͕Ɛ͘ys//͖ŝ
ůĂĚĞDĂƌĞĚĞĠƵĚĞDŽŶƚƐĞƌƌĂƚ͕Ɛ͘y/y͘
 ĐĂĚĂ  ĐŽƐƚĂƚ  ĚĞů ĐĂŶĐĞůů ĞƐ  ƚƌŽďĞŶ ůĞƐ ĐĂƉĞůůĞƚĞƐ  ĚĞů ^ĂŶƚ  ^ĞƉƵůĐƌĞ͕ Ɛ͘  ys//  ŝ ĚĞ ůĂ
ŽƌŵŝĐŝſĚĞůĂDĂƌĞĚĞĠƵ͕Ɛ͘y/y͖
ůĐĂŶĐĞůů
ƐĐŽŶƐƚƌƵĞŝǆĞŶƚƌĞϭϴϱϮͲϭϴϱϯ͕ĂŝŶƐƚăŶĐŝĞƐĚĞůƌĞĐƚŽƌ:ŽĂŶ^ŽůĞƌ͕ŐƌăĐŝĞƐĂůƐĚŝŶĞƌƐ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƚƐ  ĚĞ  ůĞƐ  ƉĞŶƐŝŽŶƐ  ĚĞ  ů͛ĂůƚĂƌ  ĚĞů  ^ĞƉƵůĐƌĞ͕  ĮŶƐ  ůůĂǀŽƌƐ  ŶŽ  ĐŽďƌĂƚƐ͘  ŵď  ůĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſĚĞůƐĚŝŶĞƌƐ͕ŝĂŵďů͛ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞůďŝƐďĞ͕ĞůϰĚĞŵĂŝŐĚĞϭϴϱϮƐ͛ĂƵƚŽƌŝƚǌĂ
ůĂŶŽǀĂŽďƌĂƋƵĞƉƌŽƚĞŐŝƌăů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚĞůĂƉŽůƐŝůĂĐůŝŵĂƚŽůŽŐŝĂĂĚǀĞƌƐĂ͘
ůĐĂŵƉĂŶĂƌ
ƐĚ͛ĞƐƟůƌĞŶĂŝǆĞŶƟƐƚĂƚĂƌĚă͕ĐŽŶƐƚƌƵŢƚů͛ĂŶǇϭϳϰϲ͘ůĕĂƚĂů͛ĂůĂĞƐƋƵĞƌƌĂĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ͕
ƚĠƵŶĂďĂƐĞŵĞƐƵƌĂĚĂĚĞϲŵŝϯϳŵĚ͛ĂůĕĂĚĂʹůĂŵŝƚũĂŶĂĚĞĂƚĂůƵŶǇĂĠƐĚĞϯϭ͛ϲϬŵ͕
ƐĞŐŽŶƐĞůİĂůŵĂƵ͕ƋƵĞŚŽŚĂĞƐƚƵĚŝĂƚ͛͘ƵŶĂƐŝŵƉůŝĐŝƚĂƚƚŽƚĂů͕ŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚĞĐŽƌĂĐŝſ
ŶŝŽƌŶĂŵĞŶƚƐ͕ůůĞǀĂƚĚĞĚƵĞƐƐŝŵƉůĞƐŵŽƚůůƵƌĞƐ͕ƵŶĂĂůĂďĂƐĞŝů͛ĂůƚƌĂĞŶĞůƐĞŐŽŶĐŽƐ͘
^͛ĂĐĐĞĚĞŝǆĂůĂĐĞůͼůĂƉĞƌƵŶĂĞƐĐĂůĂĚ͛ŽďƌĂ͕ĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵŝ͕ƚŽƚƐĞŐƵŝƚ͕Ě͛ƵŶĐĂƌĂŐŽů
ĚĞ  ƉĞĚƌĂ  ƉŝĐĂĚĂ͘  Ŷ  ĐŽŶũƵŶƚ  ƚĠ  ϭϬϯ ĞƐŐůĂŽŶƐ͕  ƵŶ  ĚĞůƐ  ƋƵĂůƐ͕  Ğů ƋƵĞ  ĨĂ ŶƷŵĞƌŽ  Ϯϲ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƌĞďĂŝǆƋƵĞĂŵĞŶĂĕĂů͛ĞƐƚĂďŝůŝƚĂƚĚĞůƚƌĂŶƐĞƺŶƚ͕ƌĂſƉĞƌůĂƋƵĂůĂƋƵĞƐƚƉĂƐ
ŚĂĞƐƚĂƚĚĞŶŽŵŝŶĂƚ͞ƐĐĂůĂĚĞůĂŵŽƌƚ͕͟ĂŵďůůĞŐĞŶĚĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŝŶĐůŽƐĂ͘
ĞůĂĐĞůͼůĂĂůƚĞƌƌĂƚĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͕Ɛ͛ŚŝĂĐĐĞĚĞŝǆƉĞƌƵŶĂĞƐĐĂůĂĚĞŐĂƚ͕ĚĞĨĞƌƌŽ͘^ŽďƌĞ
ĞůƚĞƌƌĂƚŚŝŚĂŝŶƐƚĂůͼůĂƚƵŶƉĞŶĞůůƉƌŽĐĞĚĞŶƚĚĞů͛ĂŶƟŐĂĞƐŐůĠƐŝĂ͕ŽƌŝŐŝŶăƌŝĂŵĞŶƚĂŵď
ƵŶĂĐĂŵƉĂŶĞƚĂ͕ĐŽŶĞŐƵĚĂƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚĐŽŵůĂ:ŽƐĞƉĂ͘
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ůƉĞƵĚĞůĞƐĞƐĐĂůĞƐĞƐƚƌŽďĂƵŶĂƉĞĚƌĂĂŵďůĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſƐĞŐƺĞŶƚ͗͞ŽĐƚŽƌ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ
Žůů͕//͘ZĞĐƚŽƌĚĞůͼŝƐĐůĞƐŝĂĚĞZŝƵĚŽŵƐ͘D^Ͳ/ͲYs͘͟&ƌĂŶĐĞƐĐŽůůǀĂƐĞƌƌĞĐƚŽƌĚĞůĂ
ƉĂƌƌŽƋƵŝĂůů͛ĂŶǇϭϲϲϴ͘
>͛ŽďƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ ĨŽƵ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶƚƌĞ ϭϲϴϵŝϭϳϰϲ͕ ĚĞƐƉƌĠƐ  ĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐ ŝŶƚĞŶƚƐ ŶŽ
ƌĞĞŝǆŝƚƐ͕ƉĞƌžŶŽĞƐĐůŽƵƌŝĂĮŶƐĂů͛ĂŶǇϭϴϳϳ͘
ůƌĞůůŽƚŐĞ
>͛ĂŶǇϭϵϮϱ͕ĞŶƵŶĂĨĞŐŝƚĚ͛ŽďƌĂ͕ƐŽďƌĞůĂĨĂĕĂŶĂĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĞƐǀĂĨĞƌŝŶƐƚĂůͼůĂƌƵŶ
ƌĞůůŽƚŐĞ͕ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚĂůĂĐĂƐĂĚĞůĂƐĐŽǇ>ŝǌĂ͕ĚĞZŽƋƵĞƚĞƐ͘
ů  ƌĞůůŽƚŐĞ͕  ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚ  Ăŵď  ůĞƐ  ĐĂŵƉĂŶĞƐ͕  ƚĞŶŝĂ  ĚĞ  ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ  :ƵĂŶ  dŽƌƌĞƐ
ŽŵŝŶŐŽ͘
>ĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐ
WĞƌ  ů͛Ăďƌŝů  ĚĞ  ϭϵϰϰ  ĨŽƌĞŶ  ďĞŶĞŢĚĞƐ  ůĞƐ  ĂĐƚƵĂůƐ  ĐĂŵƉĂŶĞƐ͗  ůĂ  :ĂĐŽďĂ  Ž  'ƌŽƐƐĂ͖  ůĂ
^ĞďĂƐƟĂŶĂŽDŝƚũĂŶĂ͖ůĂŽŶĂǀĞŶƚƵƌĂŽdĞƌĐĞƌĂŝůĂ/ŵŵĂĐƵůĂĚĂŽƌĚĞDĂƌŝĂŽWĞƟƚĂ͘
>͛ĂŶǇ  ϭϵϴϬ͕  ĞǆƟŶŐŝƚƐ  ĞůƐ  ĐăƌƌĞĐƐ  ĚĞ  ĐĂŵƉĂŶĞƌ  ŝ  ĚĞ  ƐĂŐƌŝƐƚă͕  ĨŽƌĞŶ  ĂƵƚŽŵĂƟƚǌĂĚĞƐ
ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂƐĞǀĂĞůĞĐƚƌŝĮĐĂĐŝſ͘
ƋƵĞƐƚĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐƐƵƉůŝƌĞŶůĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐ͕ĨŽƐĞƐĚƵƌĂŶƚůĂŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝů͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĞƐ͗
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ͕ϭϭϲϬŬŐĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂĂWĂůğŶĐŝĂƉĞƌDŽŝƐğƐşĂǌů͛ĂŶǇϭϵϭϰ͖ů͛ŶƚžŶŝĂ͕ϯϲϬ
ŬŐ͕ůĂ^ĞďĂƐƟĂŶĂ͕ϭϲϬŬŐ͕͘ůĂ:ŽƐĞƉĂ͕ϭϮϬŬŐ͕ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĞƐƚŽƚĞƐĞůůĞƐĂĂƌĐĞůŽŶĂƉĞƌ
ŽŶĂǀĞŶƚƵƌĂWĂůůĠƐƌŵĞŶŐŽůů͛ĂŶǇϭϴϴϭ͘
>Ă:ŽƐĞƉĞƚĂ͕ ϴϬŬŐ͕ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂ ĂĂƌĐĞůŽŶĂ ů͛ĂŶǇϭϲϲϲ ŝ͕ĮŶĂůŵĞŶƚ͕ ƵŶĂƐĞŶƐĞŶŽŵ
ĐŽŶĞŐƵƚƋƵĞŚŝŚĂǀŝĂĚĂŵƵŶƚĚĞůƌĞůůŽƚŐĞ͕Ě͛ƵŶƐϮϱŬŐĚĞƉĞƐ͘
ůƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŵƵƐŝĐĂůƐĚĞůĂƉĂƌƌŽƋƵŝĂů
>ĞƐ  ĂĐƚĞƐ  ĚĞů  ŽŵƷ  ĞƐŵĞŶƚĞŶ͕  ů͛ĂŶǇ  ϭϲϳϰ͕  ů͛ŝŶƚĞƌğƐ  ĚĞ  ůĂ  ǀŝůĂ  ĞŶ  ůĂ  ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ  ĚĞ
ů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͕ƌĂſƉĞƌůĂƋƵĂůĨŽƵĐŽŶƐƟƚƵŢĚĂƵŶĂĐŽŵŝƐƐŝſƉĞƌŐĞƐƟŽŶĂƌĞůƉƌŽĐĠƐĚĞ
ů͛ŽďƌĂ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂƉĞƌ:ĂƵŵĞEĞďŽƚ͕:ŽƐĞƉ'ƵĂƐĐŚ͕DŝƋƵĞů'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƐĞƉDŽƌĞůů͘hŶĂ
ĚĞ  ůĞƐ  ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶƐ  ƉĞƌ  Ă  ĮŶĂŶĕĂƌͲůŽ  ǀĂ  ƐĞƌ  ĂƵƚŽƌŝƚǌĂƌ  ůĂ  ƌĞĐĂƉƚĂĐŝſ  Ě͛ĂůŵŽŝŶĞƐ͕
ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶƐ  ĞƐƚĂďůĞƐ  ƉĞƌ  ĨĂŵşůŝĞƐ͕  ĨĂĐŝůŝƚĂƌ  ŵă  Ě͛ŽďƌĂ  ʹũŽƌŶĂůƐ͕  ĐĂƌƌŽƐ͕  ĂŶŝŵĂůƐʹ  ŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐʹĨƵƐƚĂ͕ĨĞƌƌŽƐ͘hŶĂŶǇŵĠƐƚĂƌĚũĂĞƐĨŽƌŵĂůŝƚǌĂĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞ
ů͛ŽƌŐƵĞƉĂƌƌŽƋƵŝĂů;ϭϲϳϱͿ͕ĞŶĐŽŵĂŶĂƚĂDĂŐş'ĂƌƌŝŐĂ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌŝ>ůăƚǌĞƌdƌĂŵƵůůĞƐ͕
ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚĚĞĨĞƌůĂĐĂŝǆĂ͘
hŶŶŽƵŽƌŐƵĞƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕ĞŶƐƵďƐƟƚƵĐŝſĚĞů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞƐƚƌƵŢƚƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚƉĞƌĐĂƵƐĞƐ
ďğůͼůŝƋƵĞƐʹ'ƵĞƌƌĂĚĞ^ƵĐĐĞƐƐŝſ͍ʹĠƐĞůĨĂďƌŝĐĂƚƉĞƌŶƚŽŶĂƐĂƐ͕ĚĞZĞƵƐ͕ŝů͛ĞƐĐƵůƚŽƌ
ŶƚŽŶdŽŵĂƐŝŶŽĞŶƚƌĞϭϳϱϲŝϭϳϲϮ͕ĂĚŽďĂƚƉĞƌĚĂƌƌĞƌĂǀĞŐĂĚĂĞůϭϴϴϰ͘
>͛ŽƌŐƵĞĂĐƚƵĂůĨŽƵĐŽŶƐƚƌƵŢƚƉĞƌůĂĐĂƐĂůĂŶĐĂĨŽƌƚŝĂƉĞůůĂĚĞŽůůďĂƚſŝĚŝƐƉŽƐĂĚĞ
ϭ͘ϬϭϮƚƵďƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌĞƐ͘sĂƐĞƌŝŶĂƵŐƵƌĂƚĞůϮϯĚĞŶŽǀĞŵďƌĞĚĞϭϵϲϳƉĞůǀŝĐĂƌŝŐĞŶĞƌĂů
ĚĞůĂĚŝžĐĞƐŝ͕&ƌĂŶĐĞƐĐsŝǀĞƐ͕ŝĞƐĨĠƵƵŶĐŽŶĐĞƌƚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚƉĞƌDŽŶƚƐĞƌƌĂƚdŽƌƌĞŶƚ͘
>͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚǀĂƐĞƌƵŶŽďƐĞƋƵŝĚĞůĂĨĂŵşůŝĂ^ĞŶơƐͲDĂƌŝŶĠ͘ĐƚƵĂƌĞŶĚĞƉĂĚƌŝŶƐ ĚĞ
ĐĞƌŝŵžŶŝĂ:ŽƐĞƉĂDĂƌŝŶĠ^ĂŶĐŚŽŝDĂƌĐZŝďĞƐ^ĞŶơƐ͘
ůŵĞŶǇƐ  ĮŶƐ  ĞůƐ  ĂŶǇƐ  ƚƌĞŶƚĂ  ĚĞů  ƐĞŐůĞ  yy͕  ůĂ  ƉĂƌƌžƋƵŝĂ  ƚĂŵďĠ  ĐŽŵƉƚĂǀĂ  Ăŵď  ƵŶ
ŚĂƌŵžŶŝƵŵ͕ĂĚƋƵŝƌŝƚů͛ĂŶǇϭϵϭϮ͕ƉĞƌĂƐŽůĞŵŶŝƚǌĂƌůĂůŝƚƷƌŐŝĂ͘
ůƐĨŽƐƐĂƌƐ
ů  ĐĞŵĞŶƟƌŝ  ǀĞůů͘  >ĞƐ  ƌĞĨĞƌğŶĐŝĞƐ  ĚĞů  ĐĞŵĞŶƟƌŝ  ǀĞůů  ƋƵĞ  ĞŶƐ  ĨĂĐŝůŝƚĂ  ƵŶ  ŝŶǀĞŶƚĂƌŝ
ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů  ĚĞů  ƉƌŝŵĞƌ  ƋƵĂƌƚ  ĚĞů  ƐĞŐůĞ  y/y  ĚŝƵ  ƋƵĞ  ĞƐ  ƚƌŽďĂ  ĂĚŽƐƐĂƚ  Ă  ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ
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ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕ƋƵĞƚĠƵŶĂĞǆƚĞŶƐŝſĚĞϲϰϭ͛ϬϮϱŵϮ͕ŝƋƵĞŶŽƐ͛ŚŝĞŶƚĞƌƌĂŶŝŶŐƷĚĞƐĚĞůϭϰĚĞ
ŵĂƌĕĚĞϭϴϲϱ͘
ŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚƐ  Ă  ůĂ  ŶŽǀĂ  ĞƐŐůĠƐŝĂ͘  >Ă  ůĞĐƚƵƌĂ  ĚĞůƐ  ƚĞƐƚĂŵĞŶƚƐ  ŝ  ĚĞůƐ  ůůŝďƌĞƐ  Ě͛žďŝƚƐ
ƉĂƌƌŽƋƵŝĂůƐĞŶƐĂƉŽƌƚĂƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƌŝĐĂŝĂďƵŶĚĂŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞĂůƐůůŽĐƐĚ͛ĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚ
ĚĞůƐƌŝƵĚŽŵĞŶĐƐ͕ĂŵďůůƵƌƐƉƌĞĨĞƌğŶĐŝĞƐƉĞůůůŽĐŝ͕ĮŶƐŝƚŽƚ͕ĂŵďƋƵŝŶƟƉƵƐĚĞŵŽƌƚĂůůĂ
ĞƐǀŽůƐĞƌƐĞďŽůůŝƚʹŚăďŝƚƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐʹŝƐŝĠƐĂŵďĐĂŝǆĂŽĂŵďŵŽƌƚĂůůĂ͘
dƌĞƚĚĞůĨŽƐƐĂƌ ĐŽŵƷ͕ĞůƐǀĂƐŽƐƉĞƌƚĂŶǇŝĞŶ ĂĐŽŶĨƌĂƌŝĞƐ ŽŐƌĞŵŝƐŝĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ͘Ŷ
ĂƋƵĞƐƚƐĞŶƟƚƚƌŽďĞŵůĞƐƚŽŵďĞƐĚĞ^ĂŶƚ:ŽĂŶ͕ĚĞEŽƐƚƌĂ^ĞŶǇŽƌĂĚĞůZŽƐĞƌ͕ĚĞ^ĂŶƚ
:ŽƐĞƉ͕ĚĞůŵĞƐƚƌĞDĂƐ;ĞůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ͍ͿŽůĂĐĂƌŶĞƌĂŽĨŽƐƐĂƌĐŽŵƷ͘
sĂƐŽƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ͘/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚ͕ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂŶŽǀĂĚŝƐƉŽƐĂǀĂĚĞĨŽƐƐĂƌŝŶƚĞƌŝŽƌʹĞŶĐĂƉĞůůĞƐ
ƉƌŝǀĂĚĞƐ  Ž  ĐŽŵƵŶĞƐʹ  ŝ  ĞůƐ  ƉƌŝŵĞƌƐ  ĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚƐ  Ɛ͛ĞĨĞĐƚƵĞŶ  Ă  ƉĂƌƟƌ  ĚĞ  ů͛ĂŶǇ  ϭϲϬϯ͕
ŵĂůŐƌĂƚƋƵĞĞůƚĞŵƉůĞŶŽĞƐƟŐƵĠƐĂĐĂďĂƚĚĞůƚŽƚ͕ũĂƋƵĞĞůĐĞŵĞŶƟƌŝĐŽŵƷŝĞůƐǀĂƐŽƐ
ĨƵŶĞƌĂƌŝƐ  ĚĞů  ĐŽŶǀĞŶƚ  ŚĂǀŝĞŶ  ƋƵĞĚĂƚ  ƉĞƟƚƐ  Ă  ĐĂƵƐĂ  ĚĞ  ůĂ  ĐƌĞŝǆĞŶƚ  ŵŽƌƚĂůŝƚĂƚ
ĞƐĚĞǀŝŶŐƵĚĂƉĞƌůĞƐŵĂůĂůƟĞƐŝĞƉŝĚğŵŝĞƐĚĞĮŶĂůƐĚĞůƐĞŐůĞys/ŝƉƌŝŶĐŝƉŝƐĚĞůƐĞŐƺĞŶƚ͘
ůƐŵĞƐƚƌĞƐĚ͛ŽďƌĞƐŝĂƌƟƐƚĞƐ
ƵƌĂŶƚĞůƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŐůĞƐĚ͛ŽďƌĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĞŵďĞůůŝŵĞŶƚĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕
ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĞŶƐĨĂĐŝůŝƚĂƵŶĂůůĂƌŐĂůůŝƐƚĂĚĞŵĞƐƚƌĞƐĚ͛ŽďƌĞƐ͕ĞƐĐƵůƚŽƌƐ͕ƉŝŶƚŽƌƐŽ
ĂƌƚĞƐĂŶƐ ƋƵĞƐſŶĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐ ƉĞƌĂƚƌĞďĂůůĂƌͲŚŝ͗ ŵŝŐſ͕:ĂƵŵĞ͖  ƌĂŶĚĞƐ͕ KŶŽĨƌĞ͖ ůĂ
ĨĂŵşůŝĂƌŐƺĞůůŽ͖ĞůƐĂŝŐĞƐ͖Ăƌſ͕ĞŶĞƚ͖ůĂŝ͕WĞƌĞ͖ĞůƐŽŶŝĨăƐ͖ĂďƌĠ͕:ŽƐĞƉ͖ĂůďĞƚ͕
WĞƌĞ͖  ĂƐĂƐ͕  ŶƚŽŶ͖  ĂƐĂƐ  ƐƉĂƐĂ͕  ŶƚŽŶ͖  Žůů͕  ŶƚŽŶŝ͖  ŽŵŝŶŐŽ͕  :ŽƐĞƉ͖  &ŽŶƐĞƌĠ͕
DŝƋƵĞů͖  &ŽŶƚ  dŽƌƚ͕  :ŽĂŶ͖  &Žƌƚ͕  :ŽĂŶ͖  'ĂƌƌŝŐĂ͕  DĂŐş͖  'ŝƐƉĞƌƚ͕  :ŽƐĞƉ͖  :Ƶůŝă͕  :ŽƐĞƉ͖
DĂƌƋƵĞƐ͕:ŽƐĞƉ͖DĂƌƟŶĞůů͕ğƐĂƌ͖DĂƐ͕ŶƚŽŶŝ͖DĂƐ͕:ŽĂŶ͖KůŝƵ͕:ŽƐĞƉ͖WĞĚƌŽ:ĞƌſŶŝŵŽ͖
ZŝƵƐ͕  ůĂƵĚŝ͖  ZŽŝŐ͕  Ăŵŝă͖  ^ĂďĂƚĞƌ͕  &ƌĂŶĐĞƐĐ͖  ^ĂŶƐ͕  :ŽĂŶ͖  ^ĂŶǇ͕  'ůĂƵĚŝ͖  ^ĞƌǀĞƌĂ͕
&ƌĂŶĐĞƐĐ͖dŽŵĂƐŝŶŽ͕ŶƚŽŶ͖dƌĂŵƵůůĞƐ͕>ůăƚǌĞƌ͖sĞůůĞƚ͕ŵďƌŽƐŝ͖sŝŶǇĂůƐ͕WĞƌĞ͘
ZĞƐƵŵ
ůĐŽŶũƵŶƚĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂƉĂƌƌŽƋƵŝĂůĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĂƉžƐƚŽůĚĞZŝƵĚŽŵƐĠƐ
ƵŶĂ  ŽďƌĂ  ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂ  ĞŶƚƌĞ  ĞůƐ  ƐĞŐůĞƐ  ys/Ͳy/y  ŝ  ĞŵďĞůůŝĚĂ  ƉĞƌ  ĂƌƟƐƚĞƐ  ŝ  ĂƌƚĞƐĂŶƐ  ĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ  ğƉŽƋƵĞƐ͘  Ɛ  ƵŶĂ  ŵŽƐƚƌĂ  ƐŝŶŐƵůĂƌ  ĚĞ  ů͛Ăƌƚ  ĚĞů  ƌĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚ  Ăů  ĂŵƉ  ĚĞ
dĂƌƌĂŐŽŶĂ͘dĂŶƚůĂƐĞǀĂĨăďƌŝĐĂĐŽŵů͛ŽƌŶĂŵĞŶƚĂĐŝſ ŝŶƚĞƌŶĂŚĂƉĂƟƚĞůƐĞƐƚƌĂůůƐ ĚĞ
ĚŝǀĞƌƐĞƐŐƵĞƌƌĞƐŝĚĞůĂĚĞŐƌĂĚĂĐŝſƉĞůƉĂƐĚĞůƚĞŵƉƐ͘ůƉƌŽũĞĐƚĞĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞ
ů͛ŽďƌĂ  ĞƐ  ĨĂ  ĚĞů  ƚŽƚ  ƵƌŐĞŶƚ͕  Ăŝǆş  ĐŽŵ  ůĂ  ƐĞǀĂ  ĚĞĐůĂƌĂĐŝſ  ĐŽŵ  Ă  ƉĂƚƌŝŵŽŶŝ  Ě͛ŝŶƚĞƌğƐ
ĚŝŽĐĞƐăŽŶĂĐŝŽŶĂů͘
ƵŐĞŶŝWĞƌĞĂ^ŝŵſŶ
ZŝƵĚŽŵƐ͕ĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϯ
ϭ͘ϯ͘ϵ͘ͲŽŶĚŝĐŝŽŶƐŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůƐ
ů  ĐůŝŵĂ  ĚĞ  ZŝƵĚŽŵƐ  ĠƐ  ĚĞ  ƟƉƵƐ  ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝ  ƐĞĐ͕  Ăŵď  ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ  ĂůƚĞƐ  ŝ  ƌĞŐƵůĂƌƐ  ;ůĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵŝƚũĂŶĂĂŶƵĂůĠƐĚĞϭϲ͕ϭΣͿ͘
>ĞƐ  ŵăǆŝŵĞƐ  ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶƐ  ĞƐ  ƌĞŐŝƐƚƌĞŶ  Ă  ůĂ  ƚĂƌĚŽƌ͕  ŝ  Ă  ů͛ŚŝǀĞƌŶ  Ğů  ǀĞŶƚ  ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐ  ĠƐ  Ğů
ŵĞƐƚƌĂů͕ƚĂŵďĠĂŶŽŵĞŶĂƚƐĞƌğ͕;ĚĞůEtͿ͕ĚĞĨŽƌĕĂŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚ͘
ůƐŵĞƐŽƐŚŝǀĞƌŶĂůƐůĞƐŐĞůĂĚĞƐŶŽƐſŶĚŝăƌŝĞƐ͕ƚŽƚŝƋƵĞĞŶƚŽƚůΖŚŝǀĞƌŶƉŽĚĞŶĚŽŶĂƌͲƐĞƵŶƐϭϬ
ĚŝĞƐ͘>ĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵşŶŝŵĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂǀĂƐĞƌĚĞͲϴ͘ϬǑŝĞƐǀĂĚŽŶĂƌůΖϭϭĚĞĨĞďƌĞƌĚĞϭϵϴϯ͖ŝ
ůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵăǆŝŵĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂǀĂƐĞƌĚĞϯϴ͘ϬǑŝĞƐǀĂĚŽŶĂƌĞůϮϳĚΖĂŐŽƐƚĚĞϮϬϭϬ͘>ĂŶĞƵ
ĠƐƵŶĨĞŶŽŵĞŶƉŽĐŚĂďŝƚƵĂů͕ƉĞƌžƚŽƚŝĂŝǆşůĂĐŝƵƚĂƚƌĞŐŝƐƚƌĂϬ͘ϰĚŝĞƐĚĞŶĞƵůΖĂŶǇ͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚ
ŶĞǀĂĐĂĚĂĚŽƐŽƚƌĞƐĂŶǇƐ͕ĞŶĐĂƌĂƋƵĞŵŽůƚĞƐǀĞŐĂĚĞƐůĂŶĞƵŶŽƐΖĂƌƌŝďĂĂƋƵĞĚĂƌĂůƚĞƌƌĂ͘
>ΖƷůƟŵĂŶĞǀĂĚĂƋƵĞǀĂĚĞŝǆĂƌƵŶŐƌƵŝǆĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞǀĂƐĞƌĂůĚĞƐĞŵďƌĞĚĞůϮϬϬϭ͕ƵŶƐϱĐŵ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ϭ͘ϰ͘ͲƐƚĂƚĐƚƵĂů͕ƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŝƉĂƚŽůŽŐŝĞƐ
ůƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůĂŶĂƵŝƉƌĞƐďŝƚĞƌŝ
ůƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐƚƵĂůĞƐƵŶŚŝĚƌăƵůŝĐƐĞŶǌŝůůĚĞƉŽĐĂƋƵĂůŝƚĂƚĞŶƉĞĕĂĚĞϮϱǆϮϱĐŵ͘&ĂĚƵĞƐ
ƚŽŶĂůŝƚĂƚƐŝĞŶůĂŶĂƵŵĂƌĐĂĞůĐŽůŽƌŵĠƐĨŽƐĐŝƌŽƐĂƚĞůƉĂƐĞŶƚƌĞďĂŶĐƐŝĞŶŵĠƐĐůĂƌŝďĞŝŐĞůĂ
ƌĞƐƚĂ͘
ƐƚƌĂĐƚĂĚ͛ƵŶƉĂǀŝŵĞŶƚ͕ƐĞŐŽŶƐůĞƐƉƌŝŵĞƌĞƐĐĂůĞƐĞĨĞĐƚƵĂĚĞƐ͕ĐŽůͼůŽĐĂƚƉĞƌƐŽďƌĞĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚ
ĐĞƌăŵŝĐ͕ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚŽƌŝŐŝŶĂůĚĞŵŝĚĞƐƵŶĂŵŝĐĂŵĞƐƉĞƟƚĞƐ͘

>ĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ  ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌ ůĞƐ ĐĂůĞƐ ŝ ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐ  ĚƵƚĞƐ Ă ƚĞƌŵĞ ŶŽ ŚĂŶ ĞƐƚĂƚ
ƌĞƉŽƐĂĚĞƐĂŵďĞůŵĂƚĞŝǆŵĂƚĞƌŝĂů͕ĐŽƐĂĚŝİĐŝů͕ũĂƋƵĞůĂƚŽŶĂůŝƚĂƚŝĐŽůŽƌƐſŶŵŽůƚĚŝİĐŝůƐĚĞ
ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ͕ŐĞŶĞƌĂŶƚƵŶĂŝŵĂƚŐĞĚĞĂƉĞĚĂĕĂƚĂŵďƌĂũŽůĞƐĐĞƌăŵŝƋƵĞƐ͕ƉĞĚƌĂ͘

>ĂƉŽƌŽƐŝƚĂƚĚĞů͛ŚŝĚƌăƵůŝĐĨĂƋƵĞĞŶůĞƐůĞƐǌŽŶĞƐĚĞŵĠƐƷƐĞƐƟŐƵŝŶŵŽůƚĂůƚĞƌĂĚĞƐŝƚĂŵďĠĞƐ
ĨƌĞƋƺĞŶƚǀĞƵƌĞƉĞĐĞƐƚƌĞŶĐĂĚĞƐ͘^͛ĞŶƚĠŶƋƵĞǀĂƐĞƌƵŶĂĂĐƚƵĂĐŝſĞŶƵŶŵŽŵĞŶƚĚĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌ
ŵŽůƚƐ  ƌĞĐƵƌƐŽƐ  ƉĞƌ  ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ  ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ  ĚĞƐƉƌĠƐ  ĚĞů  ĚĞƐĂƐƚƌĞ  ĚĞů  ϭϵϯϲ  ŝ  ĞƐ  ĨĞƵ  Ăŵď  ƉƌŽƵ
ĚŝŐŶŝƚĂƚ͘  dĂŶŵĂƚĞŝǆ  Ɛ͛ŚĂŶ  ĨĞƚ  ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐ  Ăů  ƉƌĞƐďŝƚĞƌŝ  ƉĞƌž  Ăŵď  ƵŶ  ĐƌŝƚĞƌŝ  ƉŽĐ  ƵŶŝƚĂƌŝ͘  ů
ƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝĠƐĂĐƚƵĂůŵĞŶƚƵŶŐƌĂŶŝƚŐƌŝƐƉŽůŝƚĂŵďǀŽůƵŶƚĂƚĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĐŽŶƟŶƵ
ƋƵĞŶŽůůŝŐĂĐƌŽŵăƟĐĂŵĞŶƚŶŝĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĂŵďĞůĐŽŶũƵŶƚŝƚĂŶƉŽĐůůŝŐĂĂŵďůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ
Ě͛ŽƌĚĞŶĂĐŝſ  ĚĞ  ůĞƐ  ƉĞĐĞƐ  ĚĞů  ƉƌŽƉŝ  ƉƌĞƐďŝƚĞƌŝ  ;ĂůƚĂƌ͕  Ăŵďſ͕  ƌĞƚĂƵůĞ͘͘͘  Ϳ  ĨĞƚĂ  Ăŵď ƉĞĚƌĂ
Ě͛hůůĚĞĐŽŶĂ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ĂůĚƌăĨĂĐŝůŝƚĂƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂůĞĚŝĮĐŝŝƐŽďƌĞƚŽƚĂůĂĂƉĞůůĂĚĞů^ĂŶơƐƐŝŵƋƵĞĠƐĚ͛ƷƐĚŝĂƌŝ͘>Ă
ƉƌžƉŝĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƟƉŽůŽŐŝĂŐĞŶĞƌĂ ƵŶŐƌĂſ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů ĞŶƚƌĞ ĐĂƉĞůůĞƐ ŝůĂŶĂƵŝ
ůΖƷůƟŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĂůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝǀĂĂŝǆĞĐĂƌŵŽůƚůĂƵďŝĐĂĐŝſ ĚĞů͛ĂůƚĂƌŐĞŶĞƌĂŶƚĞŶĐĂƌĂŵĠƐ
ŐƌĂŽŶƐ͘
ůƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůĂEĂƵŝĞůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝŶŽƌĞĐŽŶĞŝǆĐĂƉĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚƉĞƌžĐŽŶƐƚĂƋƵĞŚŝŚĂŶ
ďĂƐƚĂŶƚƐƉĞƌžĚĞƐĐŽŶĞŝǆĞŵůĂƵďŝĐĂĐŝſŝůĂƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐ͘
WĂǀŝŵĞŶƚĚĞůĞƐĂƉĞůůĞƐ
ƐǀĂůŽƌĞŶůĞƐƉĂǀŝŵĞŶƚƐĚĞůĞƐĚƵĞƐƉƌŝŵĞƌĞƐĐĂƉĞůůĞƐ;ůĂĚĞů^ĂŶƚƌŝƐƚŝĞůĂƉƟƐƚĞƌŝͿƋƵĞĞƐ
ƚƌŽďĞŶĞŶŵŝůůŽƌĞƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŝů͛ŚŝĚƌăƵůŝĐĠƐŵĠƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚƐ͘

ĂƉĞůůĂĚĞů^ĂŶƚƌŝƐƚ

ĂƉĞůůĂĚĞůĂƉƟƐƚĞƌŝ

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ĞůĂ ŵĂƚĞŝǆĂ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞĞƐ ǀĂůŽƌĂ ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ ĚĞůƐ ƉĂǀŝŵĞŶƚƐ ĚĞůĂ ĂƉĞůůĂ ĚĞůĞĂƚ
ŽŶĂǀĞŶƚƵƌĂ 'ƌĂŶ  ŝ  ůĂ  ĂƉĞůůĂ  ĚĞ  ^ĂŶƚ  :ŽĂŶ͘  dŽƚƐ  ĚŽƐ Ăŵď  ĞůĞŵĞŶƚƐ ŵŽůƚ  ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚƐ  ĚĞ
ƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞĨƵƐƚĂĞŶǀŽůƚĂƚĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚŚŝĚƌăƵůŝĐƉĞƌžĚ͛ĂƐƉĞĐƚĞŵĠƐĞůĂďŽƌĂƚ͘

ĂƉĞůůĂĞĂƚŽŶĂǀĞŶƚƵƌĂ'ƌĂŶ



ĂƉĞůůĂĚĞ^ĂŶƚ:ŽĂŶ

WĂǀŝŵĞŶƚƐĚĞĨƵƐƚĂĚĞůĞƐĚƵĞƐĐĂƉĞůůĞƐ

ůƐ  ƉĂƐƐŽƐ  ĞŶƚƌĞ  ĐĂƉĞůůĞƐ  ŵŽůƚƐ  Ě͛ĞůůĞƐ  ƚĞŶĞŶ  ůĂƵĚĞƐ  Ě͛ĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚ  ŝ  ĞƐ  ĐŽŶƐĞƌǀĞŶ  ĂůŐƵŶƐ
ƉĂǀŝŵĞŶƚƐŽƌŝŐŝŶĂůƐ͘dŽƚƐĂƋƵĞƐƚƐĞƐĐŽŶƐĞƌǀĞŶĐŽŶĠƐůžŐŝĐ͘

ƌĂďĠůĂƌĞƐƚĂĚĞĐĂƉĞůůĞƐĞƐƉŽƚĞƐƚĞŶĚƌĞůĂũƵƐƟĮĐĂĐŝſĚĞů͛ĞƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĞǆƉƌĞƐƐĂƚĂ
ůĂŶĂƵ͘

ĂƉĞůůĂĚĞůĂ^ĂŐƌĂĚĂ&ĂŵşůŝĂ

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

^ŝďĠĚĞƐĐƌŝǀŝŵůĞƐĂƉĞůůĞƐ>ĂƚĞƌĂůƐ͕ũĂƋƵĞƐŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƉĞƌĞŶƚĞŶĚƌĞĞůĐŽŶũƵŶƚŶŽƐĞƌă
ŽďũĞĐƚĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚƉƌŽũĞĐƚĞŝƐ͛ĂĐƚƵĂƌăĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚƉĞƌƌĞƐŽůĚƌĞƉƌŽďůĞŵĞƐĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͘

>ĞƐĐĂůĞƐĂƌƋƵĞŽůžŐŝƋƵĞƐ
ĨĞĐƚƵĂĚĞƐƉĞƌů͛ĂƌƋƵĞžůĞŐ/ƐŝĚƌĞWĂƐƚŽƌĞŶƐƉĞƌŵĞƚĞŶǀĞƵƌĞƋƵĞĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐƚƵĂůĚĞůĂŶĂƵ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐƚƌŽďĂƵŶƐϴĐŵ͘ƉĞƌĚĂŵƵŶƚĚ͛ƵŶƉĂǀŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĞŶƚ͕ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚŽƌŝŐŝŶĂů͕ĐĞƌăŵŝĐ
ŝĞŶŵĂůĞƐƚĂƚ͘
>ĂĐŽƚĂŽƌŝŐŝŶĂůĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝŚĂĞƐƚĂƚŵĠƐĂůƚĞƌĂĚĂƉĞƌŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐůŝƚƷƌŐŝƋƵĞƐŝ
ĨƵŶĐŝŽŶĂůƐ ƋƵĞ  Ɛ͛ŚĂŶĂĚĂƉƚĂƚ ĂůƐŵŽŵĞŶƚƐ Ě͛ƷƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ͘ŶĐĂƌĂ ƋƵĞ ůĂ ĐŽƚĂ ŽƌŝŐŝŶĂůĚĞů
ƉƌŝŵĞƌŶŝǀĞůůůůŝŐĂĂŵďůĂĐŽƚĂĚĞůĂ^ĂŐƌŝƐƟĂŝůĂĐĂƉĞůůĂůĂƚĞƌĂůĚ͛ĂĐĐĠƐĂĂůĂ^ĂŐƌŝƐƟĂ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

WůĂĚĞůĂEĂƵ

WƌĞƐďŝƚĞƌŝ

ůŶŝǀĞůůĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůĂEĂƵĞƐƚƌŽďĂůůĞƵŐĞƌĂŵĞŶƚƉĞƌĚĂŵƵŶƚĚĞůĂĐŽƚĂϭϮϱŵ͘
ůŶŝǀĞůůĂŶƟĐĚĞůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝĞƐƚƌŽďĂƐĞŐŽŶƐůĂĐĂůĂϮƐŽďƌĞůĂĐŽƚĂϭϮϱ͕ϱϬŵ
ĂůĂĐůĂƌŝƌƋƵĞůĂŶĂƵƚĠƵŶĂůůĞƵŐĞƌĂƉĞŶĚĞŶƚĚĞďĂŝǆ;ĞŶƚƌĂĚĂͿĂĚĂůƚ;ĐĂƉĕĂůĞƌĂͿĚĞĞŶƚƌĞϴŝ
ϭϬĐŵ͘
ůŶŝǀĞůůĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůĞƐĐĂƉĞůůĞƐůĂƚĞƌĂůƐĞƐĐŽŶƐĞƌǀĂƌăũĂƋƵĞƋƵĞĚĂĚĞĮŶŝƚƉĞůĞůŐƌĂſĚĞ
ƉĞĚƌĂŽƌŝŐŝŶĂůƋƵĞůĞƐƐĞƉĂƌĂĚĞůĂŶĂƵĐĞŶƚƌĂů͘ŶƚŽƚĐĂƐŶŽĞƐŽďũĞĐƚĞĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞĞůĐĂŶǀŝĚĞ
ƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůĞƐĐĂƉĞůůĞƐůĂƚĞƌĂůƐƋƵĞƐ͛ŽďƐĞƌǀĂƌĂŶĞŶĨƵƚƵƌĞƐĞƚĂƉĞƐ͘
Ɛ  ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĂŶ  ĞůƐ  ŶŝǀĞůů  ŽƌŝŐŝŶĂůƐ  ũĂ  ƋƵĞ  Ăŝǆž  ƉĞƌŵĞƚƌă  ůĂ  ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ  ĨƵƚƵƌĂ  ĚĞůƐ  ǀĂƐŽƐ
ĨƵŶĞƌĂƌŝƐĐŽŶĞŐƵƚƐĚĞůĞƐŶĂƵƐůĂƚĞƌĂůƐŝĞůƐƉŽƐƐŝďůĞƐĚĞƐĐŽŶĞŐƵƚƐĚĞůĂŶĂƵƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

ZĞƵƐ͕ďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘
ůƐƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Ϯ͘ͲDDLZ/:h^d/&/d/s
Ϯ͘ϭ͘ͲWƌŽƉŽƐƚĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ
ůƉƌŽũĞĐƚĞƉƌŽƉŽƐĂƵŶŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞƉĞĚƌĂƉŽůŝĚĂĚĞƚƌĞƐĐĞŶơŵĞƚƌĞƐĚĞŐƌƵŝǆĞŶƚƌĞƐƚŽŶƐ
ƋƵĞĞŶƐƉĞƌŵĞƟƉŽƐĂƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉŽƚğŶĐŝĂŝůĂŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂĚĞůĂƚƌĂĕĂZĞŶĂŝǆĞŶƟƐƚĂĚĞůĂEĂƵ͘
ƐƚƌĂĐƚĂƌăĚ͛ƵŶĞǆĞƌĐŝĐŝĚĞƉŽƐĂƌĞŶǀĂůŽƌůĂƚƌĂĚŝĐŝſĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚƐĚĞůƌĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚĐĂƚĂůăƉĞƌž
ĂŵďƵŶĂŵŝƌĂĚĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌăŶŝĂ͘
Ɛ  ƉĂƌƚĞŝǆ  Ě͛ƵŶ  ĂŶăůŝƐŝ  ŐĞŽŵğƚƌŝĐ  ĚĞ  ůĂ  ƚƌĂĕĂ  ĚĞ  ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ  ŝ  ƌĞĐŽŶğŝǆĞƌ  Ğů  ƋƵĂĚƌĂƚ  ĐŽŵ  ƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚ ĂƌƟĐƵůĂĚŽƌ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚĂ ĞƐŐůĠƐŝĂ͘EŽĠƐŐĞŶƐ ĨƌĞƋƺĞŶƚ ĞŶ
ů͛ĞƐĐŽůĂĚĞůĂŵƉĨĞƌƐĞƌǀŝƌĞůƋƵĂĚƌĂƚĐŽŵĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂĚĞůƐĞƐƉĂŝƐ͕ƉĞƌžƐŝĞŶĞů
ZĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚ͘&ŝŶƐŝƚŽƚĞŶĞůZĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚĞƐƉĂŶǇŽů:ƵĂŶĚĞ,ĞƌƌĞƌĂƚƌĞďĂůůĂŶƚĂƵŶŶŝǀĞůůĐƵůƚĞ
ĞůƐĞƐĐƌŝƚƐĚĞZĂŵŽŶ>ůƵůůƚƌŝĂĞůĐƵďŝĞůƋƵĂĚƌĂƚĐŽŵĞůĞŵĞŶƚĂƌƟĐƵůĂĚŽƌ͘

>Ă  ƉƌŽƉŽƐƚĂ  ƌĞĐŽŶĞŝǆ  ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ  ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂ  Ě͛ŽƌĚƌĞ  ƋƵĞ  ŝŵƉŽƐĂ  Ğů  ƋƵĂĚƌĂƚ͕  ƚĂŵďĠ  ǀŽů
ƌĞĐŽŶğŝǆĞƌ ů͛ŽƌĚƌĞ  ĚĞůƐ ĂƌĐƐ  ĨĂŝǆŽŶƐ͕ ƋƵĞ  ĂƌƟĐƵůĞŶ  ůĂ ƉůĂŶƚĂ ƐĂůſ  ĚĞ  ů͛ŽƌĚƌĞĐůăƐƐŝĐ ŝƚĂŵďĠ
ƌĞĐŽŶğŝǆĞƌů͛ĂǆŝĂůŝƚĂƚŝĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚĐĞƌŝŵŽŶŝĂůĮŶƐĂůƚĂƌ͘
WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ůŵžĚƵůƐƵďũĂĐĞŶƚĚĞƌŝǀĂĚĞůĂǀĂƌĂĚĞƵƌŐŽƐ͘ůƚƌĂĐŝƐƚĂ:ŽĂŶ^ĂŶƐĞƌĂĚ͛ŽƌŝŐĞŶŝƐĐĂşŝůĂǀĂƌĂ
ŵĞƐƵƌĂǀĂϴϯ͕ϱϵĐŵ͘ŝĞůƉĞƵϭͬϯĚĞǀĂƌĂƉĞƌžůĂƚƌĂĚŝĐŝſĐĂƚĂůĂŶĂĚĞů͛ğƉŽĐĂĠƐůĂĐĂŶĂϭϱϲĐŵ͘
ŝůĂƐĞǀĂǀƵŝƚĞŶĂƉĂƌƚĞůƉĂŵ;ϭϵ͕ϱĐŵ͘Ϳ>ĂƌĞĂůŝƚĂƚĚĞů͛ŽďƌĂƐ͛ĂũƵƐƚĂŵŽůƚĂƵŶƉĂŵĚĞƵŶĂŵŝĐĂ
ŵĞƐĚĞϮϬĐŵ͘;ϮϬ͕ϴϵĐŵ͕ϭͬϰĚĞůĂǀĂƌĂĚĞƵƌŐŽƐ͘ͿůŵžĚƵůĚĞϮϬĞŶƐƐĞƌǀŝƌăƉĞƌƚƌĞďĂůůĂƌ
ů͛ŽƌĚƌĞ͘

WůăŶŽůĚ͛ĞƐƚƵĚŝŝƚƌĞďĂůůĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚ

ůƉƌŽũĞĐƚĞďƵƐĐĂƚĂŵďĠƵŶĞƐƉĞĐĞũĂŵĞŶƚƋƵĞƌĞĐŽƌĚŝĞůƐƉĂǀŝŵĞŶƚƐƉƌŽƉŝƐĚĞů͛ğƉŽĐĂŝĞƐ
ƉƌŽƉŽƐĂƵŶƉĞĕĂĚ͛ĂŵƉůĞϮϬĐŵŝĞŶĐĂŝǆĂĚĂĞŶƋƵĂĚƌĂƚƐĚĞϴϬǆϴϬ͘ĞŶĞůƐƋƵĂĚƌĂƚƐĚ͛ƵŶĐŽůŽƌ
ĐƌĞŵĂĐůĂƌĞƚĂƌƟĐƵůĂƚƐĂŵďƵŶĂƉĞĕĂƋƵĂĚƌĂĚĂĚŝĂŐŽŶĂůĞŶĞůĐĞŶƚƌĞĚ͛ƵŶĐŽůŽƌŵĞƐĨŽƐĐ͘
ƋƵĞƐƚŚĂĞƐƚĂƚƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞĐŽůͼůĂĐŝſŚĂďŝƚƵĂůĞŶĞůƌĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚĐĂƚĂůă͘hŶƉĞƟƚĚĂƵĚĞ
ƉĞĚƌĂƋƵĂƐŝŶĞŐƌĂĞƐĐŽůͼůŽĐĂĞŶůĞƐĐĂŶƚŽŶĂĚĞƐĚĞůƋƵĂĚƌĂƚĚĞϴϬǆϴϬĞŶůĞƐϴĐĂƟĨĞƐƋƵĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĞŶĂůƐĂůſŵĠƐƌĞŐƵůĂƌĚĞůĂƉůĂŶƚĂĚĞůĂŶĂƵ͘
ůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝŶĞŝǆĚĞƐƉƌĠƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌĚĞůĂƉůĂŶƚĂƐĂůſŝĞƐƚĂƌăĂƚƌĞƐ
ŐƌŽŶƐƉĞƌĚĂŵƵŶƚĚĞůŶŝǀĞůůĚĞůĂŶĂƵƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ƋƵĞƐƚŶŝǀĞůůĞƐĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĂŵďů͛ŽƌŝŐŝŶĂůŝĂŵď
ĞůŶŝǀĞůůĚĞůĂ^ĂŐƌŝƐƟĂŝĐĂƉĞůůĂůĂƚĞƌĂůĚĞ^ƚĂ͘>ůƷĐŝĂĂĐƚƵĂů͘>͛ĂůƚĂƌƉĞƌŵŝůůŽƌĂƌůĞƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶƐ
ǀŝƐƵĂůƐŝƐŝŵďžůŝƋƵĞƐƐ͛ƵďŝĐĂƌăƚƌĞƐŐƌĂŽŶƐŵĠƐƉĞƌĚĂŵƵŶƚĚĞůŶŝǀĞůůĚĞůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝ͘
WĞƌĞǆĞĐƵƚĂƌůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐĂůĚƌăĚƵƌĂƚĞƌŵĞƵŶĂĐĂŝǆĂĚ͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĚĞϮϱĐŵƉĞƌƐŽƚĂĚĞůĂĐŽƚĂ
ĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽƌŝŐŝŶĂů͘ƐďƵƐĐĂƵŶĂƐŽůƵĐŝſĚĞƉŽĐŐƌƵŝǆĂŽŶĂƐŽďƌĞĚĞůƚĞƌƌĞŶǇƐŶĂƚƵƌĂů͕
ĐŽŵƉĂĐƚĂƚĞƐƉŽƐĂƵŶĂĐĂƉĂĚĞŶĞƚĞũĂĚĞĨŽƌŵŝŐſĚĞĐĂůƐĞŶŵĂƐƐĂĚĞĞŶƚƌĞϰŝϱĐŵ͘ƋƵĞƐƚĂ
ĐĂƉĂƉĞƌŵĞƚƵŶĂĐĞƌƚĂƚƌĂŶƐƉŝƌĂĐŝſ͘ƋƵĞƐƚĂƚƌĂŶƐƉŝƌĂĐŝſǀĞŶƟůĂƌăĂƚƌĂǀĞƐĚĞůĂĐăŵĞƌĂĚ͛ĂŝƌĞ
ƋƵĞ  ƉĞƌŵĞƚ  ůĂ  ƌĞơĐƵůĂ  ĚĞ  ĐĂƐƐĞƚŽŶƐ  ;ͨĐĂǀŝƟͩ  ĚĞ  ϭϬ  Đŵ  Ě͛ĂůƚͿ͘  hŶƐ  ƉĂƐƐŽƐ  ƉĞƌŵĞƚƌĂŶ  ůĂ
ǀĞŶƟůĂĐŝſĚĞůĂĐăŵĞƌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƌžƉŝĂŶĂƵ͘ƐƚƌŝĂĂƋƵĞƐƚĂƐŽůƵĐŝſĞŶǀĞƌƐĚ͛ƵŶĂƐŽůƵĐŝſ
ŵŽůƚŵĠƐŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞƉĞƌƌĞĚƵŝƌĂůŵăǆŝŵƋƵĞůĂǀĞŶƟůĂĐŝſƋƵĞďƵƐĐĂƌŝĂĞŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐĞůƐ
ůĂƚĞƌĂůƐŝĞůƐŵƵƌƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐƉĞƌĞůƐĞƵĂƐƐĞĐĂƚŐĞ͘ŵďĐăŵĞƌĂǀĞŶƟůĂĚĂĚŝƐŵŝŶƵŢŵĂƋƵĞƐƚĂ
ĐăƌƌĞŐĂĚ͛ŚƵŵŝƚĂƚƐŽďƌĞĞůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐ͘ƋƵĞƐƚĐĂƐƐĞƚŽŶƐĚĞƉůăƐƟĐƐ͛ŽŵƉůĞŶĂŵďĨŽƌŵŝŐſ
ĂƌŵĂƚĚĞϰĐŵƉĞƌƐŽďƌĞĂŵďŵĂůůĂƚƋƵĂĚƌĂƚĚĞĚ͛ĂĐĞƌĚĞϲŵŵĐĂĚĂϯϬĐŵ͘ƐŽďƌĞĞƐĐŽůͼůŽĐĂ
ƵŶĂĐĂƉĂĂŶŝǀĞůůĂĚŽƌĂŝĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞϯĐŵ͘
ůƐŐƌĂŽŶƐĚĞϭϲĐŵǆϰϬĐŵƐŽŶŵĂƐƐŝƐƐŽƐ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ
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>͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſƐĞƌăĐĂůĚƌăƋƵĞƐŝŐƵŝĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂƉĞƌĂǀĂůƵĂƌĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽƌŝŐŝŶĂůŝƌĞĐŽŶğŝǆĞƌĞůƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƐǀĂƐŽƐĨƵŶĞƌĂƌŝƐŶŽĐŽŶĞŐƵƚƐ͕ƐŝĞǆŝƐƚĞŝǆĞŶŽĂůƚƌĞƐƌĞƐƚĞƐ͘ƐƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞĞŶƐƚƌŽďĞŵ
ĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚƐŝĐƌŝƉƚĞƐ͘
ŶĞůĐĂƐĚĞƚƌŽďĂƌǀĂƐŽƐĨƵŶĞƌĂƌŝƐĐĂůĚƌăĚŝƐƟŶŐŝƌƐŝĞƐƚƌĂĐƚĞŶĚ͛ĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚƐƐŝŐŶŝĮĐĂƚƐŽŶŽ͘
^ŝů͛ĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚĠƐƐŝŐŶŝĮĐĂƚŝǀĂĂĐŽŵƉĂŶǇĂƚĚ͛ƵŶĂůăƉŝĚĂĞƉŝŐƌĂĮĂĚĂĞůƉĂǀŝŵĞŶƚƐ͛ĂĚĂƉƚĂƌăĂ
ůĂůăƉŝĚĂƉĞƌƉŽƐĂƌͲůĂĞŶǀĂůŽƌ͘^ŝů͛ĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚŶŽĠƐƐŝŐŶŝĮĐĂƚĞůƉƌŽũĞĐƚĞƉƌĞǀĞƵƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ
Ğů  ƋƵĂĚƌĂƚ  ĚŝĂŐŽŶĂů  ĚĞ  ĐŽůŽƌ  ƚĞƌƌſƐ  Ğŵ  ƵŶ  ƋƵĂĚƌĂƚ  ĚĞ  ĐŽůŽƌ  ŶĞŐƌĞ͕  ƵďŝĐĂŶƚ  ĚĞ  ŵĂŶĞƌĂ
ĞŶĚƌĞĕĂĚĂů͛ĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚƉĞƌžƐĞŶƐĞŵĠƐĚĞƌŝǀĂĚĂ͘
ŽŵĠƐƌĂŽŶĂďůĞ͕ĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĞŶĞǆƚĞŶƐŝſĚĞƚŽƚĂů͛ăƌĞĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſƉŽƌĨĞƌ
ƌĞƉůĂŶƚĞũĂƌůĂƐŽůƵĐŝſĂĚŽƉƚĂĚĂŝĞƐƚŽƌŶĂƌăĂĂǀĂůƵĂƌůĂƐŽůƵĐŝſĚĞƉĞŶĞŶƚĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ
ŽďƟŶŐƵĚĂ͘
:ƵƐƟĮĐĂĐŝſĚĞůΖĂĚĂƉƚĂĐŝſĚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂůΖĞŶƚŽƌŶ
>͛ĂĐƚƵĂĐŝſĠƐĚŝŶƐĚĞů͛ƐŐůĠƐŝĂŝƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚƵŶĚĞůƐŽďũĞĐƟƵƐĞƐƋƵĞĞůŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƐŝŐƵŝ
ĨŽƌŵĂů  ŝ  ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚ  ĐŽŵƉĂƟďůĞ  Ăŵď  ůĂ  ŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂ  ĚĞů  ŵŽŶƵŵĞŶƚ  ĞŶ  Ğů  ĐŽŶƚĞǆƚ  ĚĞů
ŵŽǀŝŵĞŶƚ  ĚĞ  ů͛ƐĐŽůĂ  ĚĞů  ĂŵƉ͘  Ğ  ĨĞƚ  Ğů  ĚŝƐƐĞŶǇ  ĠƐ  ƵŶ  ŚŽŵĞŶĂƚŐĞ  ĂůƐ  ƉĂǀŝŵĞŶƚƐ  ĚĞů
ƌĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚ  Ăů  ŶŽƐƚƌĞ  ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ  ŝ  ƵŶ  ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ  ĚĞ  ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ  ĐŽŵƉŽƐŝƟǀĂ  ĚĞ  ů͛ŽƌĚƌĞ
ƌĞŶĂŝǆĞŶƟƐƚĂĞŶů͛ƐŐůĠƐŝĂ͘
DĞŵžƌŝĂƋƵĞůΖĞĚŝĮĐŝƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŝǆůΖăŵďŝƚůŽĐĂů
ůĨĞƚƋƵĞŚĂŐŝĞƐƚĂƚĚĞĐůĂƌĂĚĂĠƵůƚƵƌĂůĚ͛/ŶƚĞƌğƐEĂĐŝŽŶĂůĚĞŵŽƐƚƌĂƋƵĞůĂƐĞǀĂŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂ
ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŝǆ  ů͛ăŵďŝƚ  ůŽĐĂů  ƉĞƌƋƵğ  ĠƐ  ƉŽƌƚĂĚŽƌ  ĚĞ  ǀĂůŽƌƐ  ŚŝƐƚžƌŝĐƐ͕  ĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐƐ͕  ĂƌơƐƟĐƐ͕
ĐƵůƚƵƌĂůƐŝƐŽĐŝĂůƐƋƵĞĞůĨĂŶŵĞƌĞŝǆĞĚŽƌĚĞŐĂƵĚŝƌĚ͛ƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſĂĚŝĞŶƚ͘
>͛ĞƐŐůĠƐŝĂ  ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů  ĚĞ  ^ĂŶ  :ĂƵŵĞ  ƉžƐƚŽů  ĚĞ  ZŝƵĚŽŵƐ͕  ;ŽŵĂƌĐĂ  ĚĞů  Ăŝǆ  ĂŵƉͿ͕  ǀĂ  ƐĞƌ
ĐŽŶƐĂŐƌĂĚĂĞůϮϱĚĞũƵůŝŽůĚĞϭϲϭϳ͘
ƐƵŶĂŽďƌĂĐĂƉŝƚĂůƉĞƌĞŶƚĞŶĚƌĞĞůĨĞŶŽŵĞŶĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐďĂƚĞũĂƚƉĞƌ:ŽƐĞƉ&ƌĂŶĐĞƐĐZăĨŽůƐ
ĐŽŵ ƐĐŽůĂ  ĚĞů  ĂŵƉ  ĚĞ  dĂƌƌĂŐŽŶĂ͘  dĠ  ƵŶĂ  ĚĞ  ůĞƐ  ĨĂĕĂŶĞƐ  ŵĠƐ  ƌĞĞŝǆŝĚĞƐ  ĚĞů  ĐŽƌƌĞŶƚ
ZĞŶĂŝǆĞŶƟƐƚĂ  Ă  ĂƚĂůƵŶǇĂ  ŝ  ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ  ĚĞ  ů͛ŽƌĚƌĞ  ŝŶƚĞƌŝŽƌ  ďĂƐĂĚĂ  Ăŵď  Ğů  ĐƵď  ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂ
ĂƐƉĞĐƚĞƐĂƉƵŶƚĂƚƐĞŶů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚ͛hůůĚĞŵŽůŝŶƐŽ^ĂŶƚŶĚƌĞƵĚĞůĂ^ĞůǀĂ͘
ƐƚăƐŝƚƵĂĚĂĞŶĞůĐĞŶƚƌĞĚĞůĂsŝůĂ͕ůůŽĐĞŵďůĞŵăƟĐŝƋƵĞŚĂĞƐĚĞǀŝŶŐƵƚƵŶĚĞůƐĞƐƉĂŝƐŵĠƐ
ŐƌĂŶƐƉƌŽũĞĐƚĂƚƐĂĐĞůŽďĞƌƚĞŶƵŶĐĂƐĐŚŝƐƚžƌŝĐĞŶĂƋƵĞƐƚĞƐĐŽŶƚƌĂĚĞƐ͘
Ϯ͘Ϯ͘Ͳ^ƵƉĞƌİĐŝĞƐăŵďŝƚĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſ
^ƵƉĞƌİĐŝĞƚŽƚĂůŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ

ϱϳϯ͕ϭϴŵϮ

Ϯ͘ϯ͘ͲƌŝƚĞƌŝƐĞŶů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
ƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂĂůƐƵďƐŽůĂů͛ăŵďŝƚĚĞƉƌŽũĞĐƚĞĞŶƚĞŶĞŶƚƋƵĞĠƐƉŽĐĂůĂ
ƉŽƚğŶĐŝĂĚ͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĚĞŐƵĚĂĂůĂĐĂŝǆĂĚ͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ ĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚ͘ >͛ĂŶăůŝƐŝĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂ͞ŝŶ
ƐŝƚƵ͟  ĚĞů  ƉĂǀŝŵĞŶƚ  ĞǆŝƐƚĞŶƚ  ŝ  ĚĞ  ůĞƐ  ƌĞƐƚĞƐ  ƋƵĞ  ĞƐ  ƚƌŽďŝŶ  ŚĂŶ  ĚĞ  ƉĞƌŵĞƚƌĞ  ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ
ĂǀĂůƵĂƌ  ůĂ  ǀŝĂďŝůŝƚĂƚ  ĚĞ  ůĂ  ƉƌŽƉŽƐƚĂ  ĚĞ  ƉƌŽũĞĐƚĞ  ƋƵĞ  ĞŶ  ƚŽƚ  ĐĂƐ  ƉƌĞǀĞƵ  ŵŽůƚĞƐ  ĚĞ  ůĞƐ
ĐĂƐƵşƐƟƋƵĞƐ͘
^ŝďĠĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĠƐƵŶĂƚĂƐĐĂƚğĐŶŝĐĂƐĞŶƐĞŵĠƐĐŽŵƉůŝĐĂĐŝſƋƵĞƵŶĂďŽŶĂĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞƐ͛ŚĂƵƌăĚĞĨĞƌƵŶĂƚĂƐĐĂĂĐƵƌĂĚĂĚĞŶŽĐĂƐƟŐĂƌĞůƐƉĞƌşŵĞƚƌĞƐĚĞůĞƐ
ďĂƐĞƐĚĞƉĞĚƌĂĚĞůĞƐƉŝůĂƐƚƌĞƐŝǀŝŐŝůĂƌƋƵĞĞůĚĞƐŵƵŶƚĂƚŐĞĚĞůƐƉĂǀŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐŶŽĞŶ
ĨĂĐŝŶŵĂůďĠĞůƐƉŽƐƐŝďůĞĞůĞŵĞŶƚƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƐĚĞůƐƵďƐžů͘
>ĂďĂŝǆĂĚĂĚĞůĂĐŽƚĂĂĐƚƵĂůĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞŝǆĂĂůĚĞƐĐŽďĞƌƚŵĠƐĂůĕĂĚĂĚĞŐĂƌſĚĞƉĞĚƌĂ
ĞǆŝƐƚĞŶƚŝĚĞůĞƐƉŝůĂƐƚƌĞƐĚĞƉĞĚƌĂĚĞůŵŽŶƵŵĞŶƚ͘ĂůĚƌăƵŶĂĐĞƌƚĂŶĞƚĞũĂĚĞůĂƉĞĚƌĂŶĂƚƵƌĂů
ƋƵĞĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăŵĂŶƵĂůŵĞŶƚŝĂŵďƵƚĞŶƐŝůŝƐƚŽƵƐ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶƚŶŽůĞƐŝŽŶĂƌͲůŽƐ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ
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ůƌĞũƵŶƚĂƚĚĞũƵŶƚĞƐŵĂůŵĞƐĞƐĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĂŵďŵŽƌƚĞƌĚĞĐĂůĕĚĞůĐŽůŽƌŝƚĞǆƚƵƌĂĚĞůƐŵŽƌƚĞƌƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘
ĂůĚƌă  ůĂ  ŶĞƚĞũĂ  ĚĞů  ĚŝƉžƐŝƚƐ  ĚĞ  ƚĞƌƌĂ͕  ƉŽůƐ  ŝ  ŵŽƌƚĞƌƐ  ĂĚŚĞƌŝƚƐ  Ăŵď  ƉĂůĞƟŶĞƐ͕  ƌĂƐƉĂůůƐ  ŝ
ĂƐƉŝƌĂĚŽƌƐ͘ĂůĚƌăŶĞƚĞũĂĚĞĐŽŶĐƌĞĐŝŽŶƐŝŵŽƌƚĞƌƐĂĚŚĞƌŝƚƐƉĞƌƉƌŽũĞĐĐŝſĚ͛ăƌŝĚĐŽŶƚƌŽůĂƚĂŵď
ƉƌĞƐƐŝſŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮĂƚŵ;ĂŵďƚŽƐĐĂ͕ŐůĂƐĮŶĞŽƐŝůŝĐĂƚĚ͛ĂůƵŵŝŶŝͿ͘
Ϯ͘ϰ͘ͲƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝſĚ͛ŽďƌĂĐŽŵƉůĞƚĂ
ůƉƌĞƐĞŶƚƉƌŽũĞĐƚĞĞƐƌĞĨĞƌĞŝǆĂƵŶĂŽďƌĂĐŽŵƉůĞƚĂĚ͛ĂĐŽƌĚĂŵďĞůƉƌĞĐĞƉƚƵĂƚĞŶů͛ĂƌƟĐůĞϮϯϯ
ĚĞůĂ>ůĞŝĚĞŽŶƚƌĂĐƚĞƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐϵͬϮϬϭϳ

Ϯ͘ϱ͘ͲůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſĚĞůƟƉƵƐĚ͛ŽďƌĂ
͛ĂĐŽƌĚĂŵďů͛ĂƌƟĐůĞϮϯϮĚĞůĂ>^WϵͬϮϬϭϳ͕ŝů͛ĂƌƟĐůĞϭϮĚĞůZK^ůĞƐŽďƌĞƐĂƌĞĂůŝƚǌĂƌ͕ĐŽŵĂ
ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂĚĞůŶĂƚƵƌĂůƷƐŝĚĞůĞƐĐŝƌĐƵŵƐƚăŶĐŝĞƐƋƵĞĐŽŶĐŽƌƌĞŶƐ͛ŚĂŶĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƌĐŽŵ͗
KZ^WZ/DZ^d>/DEd͕Z&KZD͕Z^dhZ/MK'ZEZ,/>/d/M͘
Ϯ͘ϲ͘ͲůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ
͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď Ğů ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƚ ĞŶĞůƌƚ͘Ϯϲ ĚĞůZ'>WŵŽĚŝĮĐĂƚ ƉŽƌĞůZϳϳϯͬϮϬϭϱĚĞϮϴ
Ě͛ĂŐŽƐƚ ŝĞůĂƌƟĐƵůŽϯϲĚĞůZ'>W͘>ĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐƚŝŶĚƌŝĂƋƵĞ
ƐĞƌĂƚĞŐŽƌŝĂϯŝŐƌƵƉ<ƐƵďŐƌƵƉϳĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚĞŝŵŵŽďůĞƋƵĂůŝĮĐĂƚĚĞĐŽŶũƵŶƚŚŝƐƚžƌŝĐ
ĂƌơƐƟĐ͘

Ϯ͘ϳ͘Ͳ&ŽƌŵĂĚ͛ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſĚĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐĚ͛ŽďƌĂ
͛ĂĐŽƌĚĂŵďĞůƐƉƌĞĐĞƉƚĞƐ ĚĞůƐƌƚ͘ ϭϰϮ͕ϭϱϳĂ ϭϲϭ ŝϭϳϳ  ĚĞ ůĂ>^W͕ĞƐ ƉƌŽƉŽƐĂĐŽŵĂ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĨŽƌŵĂĚ͛ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſ͗>//d/MD^KEdZd/MKEhZ^
Ϯ͘ϴ͘ͲWůĂĚ͛ŽďƌĂ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƌĞďĂůů͕ƚĞƌŵŝŶŝĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ
ĮĚĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƌ ĞůƐ ƌƟĐůĞƐ Ϯϵ͕Ϯϯϯ ĚĞůĂ>^W ϵͬϮϬϭϳ͕ĞƐĮǆĂƵŶƚĞƌŵŝŶŝŐůŽďĂůƉĞƌ
ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐĚĞϲŵĞƐŽƐ͘ĂŵďƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĚĞůĞƐĨĞŝŶĞƐĚĞ
ĐĂƌăĐƚĞƌŝŶĚŝĐĂƟƵĂŵďƉƌĞǀŝƐŝſĚĞƚĞŵƉƐŝĐŽƐƚŽƐ͘
Ϯ͘ϵ͘ͲdĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂ
^͛ĞƐƚĂďůĞŝǆƵŶƚĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂĚ͛hEEzĚ͛ĂĐŽƌĚĂŵďĞůƉƌĞĐĞƉƚƵĂƚĞŶĞůƐĂƌƟĐůĞƐϭϭϬ͕ϭϭϭ͕
ϮϭϬ͕ϮϰϯĚĞůĂ>^WϵͬϮϬϭϳ͘
Ϯ͘ϭϬ͘ͲƌƟĐůĞϮϯϯƌĞƐƉĞĐƚĞĂůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƌĞďĂůů
͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď  ů͛ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƚ ĞŶ  ů͛ĞƐŵĞŶƚĂƚ  ĂƌƟĐůĞ ŝ ĞŶĞůƐ  ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ƐŝŐƵŝ Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ͕  Ğů
ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞƐƚĂƌăŽďůŝŐĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ hEWZK'ZDdZ>>͕ ĂŵďƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĚĞůĞƐĨĞŝŶĞƐĚĞĐĂƌăĐƚĞƌŝŶĚŝĐĂƟƵĂŵďƉƌĞǀŝƐŝſ ĚĞƚĞŵƉƐŝĐŽƐƚŽƐ͕ ĞŶĞů
ƚĞƌŵŝŶŝĚ͛ƵŶŵĞƐĂĞǆĐĞƉĐŝſĚĞĐĂƵƐĂũƵƐƟĮĐĂĚĂ͕ĚĞƐĚĞůĂŶŽƟĮĐĂĐŝſĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſƉĞƌ
ŝŶŝĐŝĂƌůĞƐŽďƌĞƐ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Ϯ͘ϭϭ͘ͲZĞǀŝƐŝſĚĞƉƌĞƵƐ
>ĂƌĞǀŝƐŝſƐĞƌăƚĂůĐŽŵƉƌĞǀĞƵĞůĐĂƉşƚŽů//ĚĞůĂ>^WĂƌƚƐ͘ϭϬϯĂϭϬϱ͕Z͘>ĞŐŝƐůĂƟƵϵͬϮϬϭϳ
ĞƵƌĂŶƉŽƌƚĂƌĐůăƵƐƵůĂĚĞƌĞǀŝƐŝſĚĞƉƌĞƵƐƚŽƚƐĂƋƵĞůůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐƋƵĞƐ͛ĞǆĞĐƵƟŶĂƉĂƌƟƌĚ͛hŶ
EzĚĞůĂƐĞǀĂĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŝƐ͛ŚĂŐŝƌĞĂůŝƚǌĂƚĞůϮϬйĚĞůĐŽƐƚƚŽƚĂůĚĞůŵĂƚĞŝǆ͘
^ŝĨŽƐĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ͕ůĂĨŽƌŵƵůĂƐĞƌăůĂŶƷŵĞƌŽϭϲ͘
ZĞƵƐ͕ďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘
ůƐƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Ϯ͘ϭϮ͘ͲĐƚĂĚĞƌĞƉůĂŶƚĞŝŐƉƌĞǀŝ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŽƌĚĞƐŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂŝĚ͕ĂƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐĂƵƚŽƌƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵ
ŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůĂŶĂƵĚĞů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞƉžƐƚŽůĚĞZŝƵĚŽŵƐ͘

Zd/&/YhE͗  YƵĞ ĐŽŵ  ĂƵƚŽƌƐ  ĚĞů  ƉƌŽũĞĐƚĞ Ɛ͛ŚĂ  ĞĨĞĐƚƵĂƚ  Ğů  ƌĞƉůĂŶƚĞŝŐ  ƉƌĞǀŝ  ĚĞů  ƉƌŽũĞĐƚĞ͕
ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚůĂƌĞĂůŝƚĂƚŐĞŽŵğƚƌŝĐĂĚĞůŵĂƚĞŝǆ͕ůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚĚĞůƐĞƐƉĂŝƐƉƌĞĐŝƐŽƐƉĞƌĂůĂƐĞǀĂ
ŶŽƌŵĂůĞǆĞĐƵĐŝſĞŶŽďƌĂŝůĂĚĞƋƵĂŶƚƐƐƵƉŽƐĂƚƐĮŐƵƌĞŶĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞŝƐſŶďăƐŝĐƐƉĞƌůĂ
ĐĞůĞďƌĂĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚĞůĞƐŽƉŽƌƚƵŶĞƐŽďƌĞƐ͕ƵŶĂǀĞŐĂĚĂĂĚũƵĚŝĐĂĚĞƐƉĞůƐƐĞƵƐƚƌăŵŝƚƐ͘
YƵĞƉĞƌů͛ĞǆƉŽƐĂƚ͕ĠƐǀŝĂďůĞů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͘
ůƋƵĞĐĞƌƟĮĐŽĂůƐĞĨĞĐƚĞƐƉƌĞǀŝŶŐƵƚƐĞŶĞůĂƌƟĐůĞϮϯϭĚĞůĂ>ůĞŝĚĞŽŶƚƌĂĐƚĞƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐ
ϵͬϮϬϭϳĚĞϴĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ͘

ZĞƵƐ͕ďƌŝůĚĞϮϬϮϭ
ůƐƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Ϯ͘ϭϯ͘ͲZĞƋƵŝƐŝƚďăƐŝĐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂůŝƚĂƚ;>KͿ
hƟůŝƚǌĂĐŝſ
ůƉƌŽũĞĐƚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůĂŶĂƵŝŶŽĞƐŵŽĚŝĮƋƵĞŶůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƵƟůŝƚǌĂĐŝſĚĞ
ů͛ĞĚŝĮĐŝ͘
ƌŝƚĞƌŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂůƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ
ůƉƌŽũĞĐƚĞŶŽƉƌĞǀĞƵůĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐƉĞƌžƐşůĂƐĞǀĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſƐĞŶƐĞ
ĐĂŶǀŝĚ͛ƷƐ͘
ƌŝƚĞƌŝƐĐŽŵƉŽƐŝƟƵƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ
ůƉƌŽũĞĐƚĞƉƌŽƉŽƐĂ͕ĐŽŵƐ͛ĞǆƉůŝĐĂĂůĂŵĞŵžƌŝĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ͕ƵŶŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚĞŶƚƌĞƐƚŽŶƐƋƵĞ
ĞŶƐƉĞƌŵĞƟƉŽƐĂƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉŽƚğŶĐŝĂŝůĂŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂĚĞůĂƚƌĂĕĂZĞŶĂŝǆĞŶƟƐƚĂĚĞůĂEĂƵ͘
Ɛ  ƉĂƌƚĞŝǆ  Ě͛ƵŶ  ĂŶăůŝƐŝ  ŐĞŽŵğƚƌŝĐ  ĚĞ  ůĂ  ƚƌĂĕĂ  ĚĞ  ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ  ŝ  ƌĞĐŽŶğŝǆĞƌ  Ğů  ƋƵĂĚƌĂƚ  ĐŽŵ  ƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚ ĂƌƟĐƵůĂĚŽƌ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚĂ ĞƐŐůĠƐŝĂ͘EŽĠƐŐĞŶƐ ĨƌĞƋƺĞŶƚ ĞŶ
ů͛ĞƐĐŽůĂĚĞůĂŵƉĨĞƌƐĞƌǀŝƌĞůƋƵĂĚƌĂƚĐŽŵĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂĚĞůƐĞƐƉĂŝƐ͕ƉĞƌžƐŝĞŶĞů
ZĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚ͘&ŝŶƐŝƚŽƚĞŶĞůZĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚĞƐƉĂŶǇŽů:ƵĂŶĚĞ,ĞƌƌĞƌĂƚƌĞďĂůůĂŶƚĂƵŶŶŝǀĞůůĐƵůƚĞ
ĞůƐĞƐĐƌŝƚƐĚĞZĂŵŽŶ>ůƵůůƚƌŝĂĞůĐƵďŝĞůƋƵĂĚƌĂƚĐŽŵĞůĞŵĞŶƚĂƌƟĐƵůĂĚŽƌ͘
ůƉƌŽũĞĐƚĞďƵƐĐĂƚĂŵďĠƵŶĞƐƉĞĐĞũĂŵĞŶƚƋƵĞƌĞĐŽƌĚŝĞůƐƉĂǀŝŵĞŶƚƐƉƌŽƉŝƐĚĞů͛ğƉŽĐĂŝĞƐ
ƉƌŽƉŽƐĂƵŶŵžĚƵůŐƌĂŶƉĞĕĂĚĞϴϬǆϴϬĞŶĞůƐƋƵĂĚƌĂƚƐĚ͛ƵŶĐŽůŽƌĐƌĞŵĂĐůĂƌĞƚĂƌƟĐƵůĂƚƐĂŵď
ƵŶĂƉĞĕĂĐĞŶƚƌĂůĞŶĚŝĂŐŽŶĂůŵĞƐƉĞƟƚĂ͕ŝƉĞĐĞƐŵĠƐƉĞƟƚĞƐĞŶĐĂŶƚŽŶĂĚĞƐ͘ƋƵĞƐƚŚĂĞƐƚĂƚ
ƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞĐŽůͼůŽĐĂĐŝſŚĂďŝƚƵĂůĞŶĞůƌĞŶĂŝǆĞŵĞŶƚĐĂƚĂůă͘
^͛ĞǆƉůŝĐĂŵĠƐĚĞƚĂůůĂĚĂŵĞŶƚĂůĂƉĂƌƚĚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůĂŵĞŵžƌŝĂ͘
ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
^ĞŐŽŶƐĚĞůůĞĐƌĞƚϭϯϱͬϭϵϵϱĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͕ƋƵĞĞŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐŶŽĠƐĚ͛ŽďůŝŐĂƚĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂů
ƚƌĂĐƚĂƌͲƐĞ Ě͛ƵŶ /E͘  ƌĂ  ďĠ͕  Ɛ͛ĂƉƌŽĮƚĂ ůĂ  ƌĞŶŽǀĂĐŝſ  ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ  ƉĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ  ů͛ĂĐĐĠƐ  Ă ůĂ
ĂƉĞůůĂĚĞů^ĂŶơƐƐŝŵĂŵďƌĂŵƉĂ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞůĂƉƵũĂĚĂĐĂƉĂůĂƐĂŐƌŝƐƟĂŝĚĞƐƉƌĠƐĂůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝ͘
ĐĐĠƐĂůƐƐĞƌǀĞŝƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ
ů  ƉƌŽũĞĐƚĞ  ĚĞ  ů͛ĞĚŝĮĐŝ  ŚĂ  ĚĞ  ŐĂƌĂŶƟƌ  ůĂ  ƉƌĞǀŝƐŝſ  Ě͛ĞƐƉĂŝƐ  ƉĞƌ  Ă  ůĂ  ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſ  ĚĞ  ůĞƐ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ  ĚĞ  ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ  ƐĞŐŽŶƐ  Ğů  ZĞŝĂů  ĚĞĐƌĞƚ  ůůĞŝ  ϭͬϭϵϵϴ  ƐŽďƌĞ
͞/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͟
;KϮϴͬϬϮͬϭϵϵϴͿ͘
ůƐ ĞĚŝĮĐŝƐŚĂŶĚĞĚŝƐƉŽƐĂƌŽďůŝŐĂƚžƌŝĂŵĞŶƚ ĚĞůƐƐĞƌǀĞŝƐ ĚĞƚĞůĞĨŽŶŝĂ ďăƐŝĐĂ;dͿŝƚĞůĞǀŝƐŝſ
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞŝƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſƐŽŶŽƌĂ;ZdsͿ͘
WĞů  ƋƵĞ  ĨĂ  Ă  ůĂ  ƚĞůĞǀŝƐŝſ  ŝ  ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſ  ƐŽŶŽƌĂ  ƉĞƌ  ƐĂƚğůͼůŝƚ  ;Zds^dͿ͕  ůĂ  ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ  ŚĂ  ĚĞ
ƉĞƌŵĞƚƌĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚĞůƐƐĞŶǇĂůƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞĚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌƐ͕ƐŝďĠŶŽĠƐŽďůŝŐĂƚžƌŝĂůĂ
ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚ͛ĂŶƚĞŶĞƐƉĂƌĂďžůŝƋƵĞƐ͘
YƵĂŶĂůƐƐĞƌǀĞŝƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐƉĞƌĐĂďůĞ;d>Ϳ͕ŶŽŵĠƐĐĂůƉƌĞǀĞƵƌĞůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͕
ĮŶƐĂůƐƉƵŶƚƐĚĞƉƌĞƐĂĚĞůƐƵƐƵĂƌŝƐƵŶĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƟ͕ĞŶƵŶŵŽŵĞŶƚĚŽŶĂƚ͕ůĂ
ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůĐĂďůĞũĂƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ƋƵĞƐĞƌăĂĐăƌƌĞĐĚĞůƐŽƉĞƌĂĚŽƌƐ͘
WĞůƋƵĞĨĂĂůĂƉƌĞǀŝƐŝſĚ͛ĞƐƉĂŝƐƉĞƌĂůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ͕ĞƐĐŽŵƉůŝƌăZĞŝĂů
ĚĞĐƌĞƚϰϬϭͬϮϬϬϯƉĞůƋƵĂůƐ͛ĂƉƌŽǀĂĞů͞ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐ
ĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐ
ĞĚŝĮĐŝŽƐǇĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͞Ě͛ăŵďŝƚ
ĞƐƚĂƚĂůĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ͘
ŝƚĂŝǆž͕ƐŝďĠ͕ĂƋƵĞƐƚĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶŽĂĐƚƵĂƐŽďƌĞĞƐƉĂŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂůƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŝǆĞŶĂƋƵĞƐƚ
ƟƉƵƐ  ĚĞ  ƐĞƌǀĞŝ  ƉĞƌž  ĞƐ  ĚĞŝǆĞŶ  ƉĂƐƐŽƐ  ƉĞů  ƐŽƚĂ  Ğů  ƉĂǀŝŵĞŶƚ  ƉĞƌ  ƉŽĚĞƌ  ƉĞƌŵĞƚƌĞ  ů͛ĂĐĐĠƐ
Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚĂŶĚĞďĂŝǆĂƚĞŶƐŝſĐŽŵĚĞĚĂĚĞƐƉĞƌƉĞƌŵĞƚƌĞĞŶƵŶĨƵƚƵƌƵŶĂŵŝůůŽƌĚŽƚĂĐŝſ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͘
WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Ϯ͘ϭϰ͘ͲĞƐĐƌŝƉĐŝſďăƐŝĐĂĚĞƐŝƐƚĞŵĞƐ
^ŝƐƚĞŵĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
EŽƐ͛ĂĐƚƵĂŝŶŽĞƐŵŽĚŝĮƋƵĞŵĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĐŝſ
EŽƐ͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŝŶŽƐ͛ĂĐƚƵĂĂĐĂƉĞůĞŵĞŶƚŶŽƵĚĞĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĐŝſ͘
^ŝƐƚĞŵĂĞǀŽůǀĞŶƚ
>Ă  ƉƌŽƉŽƐƚĂ  ŶŽ  ĂůƚĞƌĂ  ůĞƐ  ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ  ĚĞů  ƐŝƐƚĞŵĂ  ĞǀŽůǀĞŶƚ  ĞŶĐĂƌĂ  ƋƵĞ  ŵŝůůŽƌĂ  ůĂ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ  ƌĞƐƉĞĐƚĞ  Ăů  ƐƵďƐžů͘  ^͛ĂƉƌŽĮƚĂ  ů͛ĂĐƚƵĂĐŝſ  ƉĞƌ  ďƵƐĐĂƌ  ƵŶĂ  ƐŽůƵĐŝſ  ƋƵĞ  ŶŽ
ƉĞƌŵĞƟůĂƉƵũĂĚĂĚĞůĂŚƵŵŝƚĂƚĚĞůƐƵďƐžů͘
^ŝƐƚĞŵĂĚ͛ĂĐĂďĂƚƐ
ƐŵŽĚŝĮĐĂĞůƉĂǀŝŵĞŶƚƋƵĞƉĂƐƐĂĂƐĞƌĚĞƉĞĚƌĂŶĂƚƵƌĂůĞŶůĞƐǌŽŶĞƐŵŽĚŝĮĐĂĚĞƐƐĞŐŽŶƐƐ͛ŚĂ
ĚĞƐĐƌŝƚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚĂŵďŝĞŶƚĂů
EŽĞƐŵŽĚŝĮƋƵĞŶĞůƐƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚĂŵďŝĞŶƚĂů͘
^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚ͛ĂŝŐƵĂ
EŽƐ͛ĂĐƚƵĂƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĂƐƉĞĐƚĞĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘
^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĞůğĐƚƌŝĐŝĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĚĞůĂǆĂƌǆĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſ
>͛ĞĚŝĮĐŝĚŝƐƉŽƐĂĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĞůğĐƚƌŝĐ;ĂŵďƵŶĂƚĞŶƐŝſĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĚĞϮϯϬǀŽůƚƐĞŶ
ŵŽŶŽĨăƐŝĐĂ  ŝ  ϮϯϬͬϰϬϬ  ǀŽůƚƐ  ĞŶ  ƚƌŝĨăƐŝĐĂͿ  ŝ  Ɛ͛ĂĚĂƉƚĂƌă  Ăů  ƋƵĞ  ĞƐƚĂďůĞŝǆ  Ğů  Zd  ΗZĞŐůĂŵĞŶƚ
ůĞĐƚƌŽƚğĐŶŝĐ  ĚĞ  ĂŝǆĂ  dĞŶƐŝſΗ  ;Z  ϴϰϮͬϮϬϬϮͿ  ŝ  Ă  ůĞƐ  ƐĞǀĞƐ  ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ  ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĞƐ͕
ŐĂƌĂŶƟŶƚůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚĚĞůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐŝĚĞůƐďĠŶƐĂŝǆşĐŽŵĞůŶŽƌŵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚ͛ĂůƚƌĞƐ
ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝƐĞƌǀĞŝƐ͕ĞŶĞůƐĂƐƉĞĐƚĞƐĞŶƋƵĞƉƌŽƉŽƐĞŵƵŶĂŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĚĞůƐŽƚĂ
ĐŽďĞƌƚĂ͘
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂǆĂƌǆĂ ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſ ĞůğĐƚƌŝĐĂ ĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝĞƐƚĂƌăĨŽƌŵĂĚĂƉĞƌů͛ĞƐĐŽŵĞƐĂ͕ŝůĂ
ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚ͛ĞŶůůĂĕ͕ůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ůĂǆĂƌǆĂĚĞƉŽƐĂĚĂĂƚĞƌƌĂĚĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝĞůƐ
ĞůĞŵĞŶƚƐŵĞƚăůͼůŝĐƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ͘
>Ă  ƉƌĞǀŝƐŝſ  Ě͛ĞƐƉĂŝƐ  ƉĞƌ  Ă  ůĂ  ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ  ĞůğĐƚƌŝĐĂ  ŝ  ůĞƐ  ƐĞǀĞƐ  ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ  Ăŝǆş  ĐŽŵ
ů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚĞůğĐƚƌŝĐĚĞĚ͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƐĞŐŽŶƐůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐĞŶĞůZd
ŝůĞƐƐĞǀĞƐ/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐdğĐŶŝƋƵĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞƐ;/dͿ͘
Ϯ͘ϭϱ͘ͲWƌĞƐƚĂĐŝŽŶƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ;dͿ
^ΖĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶůĞƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝƉĞƌƌĞƋƵŝƐŝƚƐďăƐŝĐƐ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſĂůĞƐĞǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐ
ĚĞůd͘^͛ŝŶĚŝƋƵĞŶĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚůĞƐĂĐŽƌĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŽƌŝƉƌŽũĞĐƟƐƚĂƋƵĞƐƵƉĞƌŝŶĞůƐ
ůůŝŶĚĂƌƐĞƐƚĂďůĞƌƚƐĂůd͘
ůƐƌĞƋƵŝƐŝƚƐďăƐŝĐƐĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ,ĂďŝƚĂďŝůŝƚĂƚĞƐƐĂƟƐĨĂŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůŽĚŝ
dğĐŶŝĐĚΖĚŝĮĐĂĐŝſ͕ƋƵĞĐŽŶƚĠůĞƐĞǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐƋƵĞŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌĞůƐĞĚŝĮĐŝƐ͘
ƋƵĞƐƚ ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ ĚĞůdĞƐ ƉŽƚĨĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƐŽĐƵŵĞŶƚƐ ăƐŝĐƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ͕ƋƵĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĞŶ  ůĂ  ƋƵĂŶƟĮĐĂĐŝſ  ĚĞ  ůĞƐ  ĞǆŝŐğŶĐŝĞƐ  ŝ  ĞůƐ  ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐ  ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ͘  >ĞƐ  ĞǆŝŐğŶĐŝĞƐ
ďăƐŝƋƵĞƐƚĂŵďĠĞƐƉŽĚĞŶƐĂƟƐĨĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐŽůƵĐŝŽŶƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͕ƋƵĞŚĂŶĚĞũƵƐƟĮĐĂƌƋƵĞ
ĂƐƐŽůĞŝǆĞŶůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶƐ͘

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ZĞƋƵŝƐŝƚďăƐŝĐĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚ;dͿ
^^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ůƉƌŽũĞĐƚĞŶŝĂĨĞĐƚĂŶŝŵŽĚŝĮĐĂĐĂƉƉĂƌăŵĞƚƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂůƚƌĂĐƚĂƌͲƐĞĚ͛ƵŶƉĂǀŝŵĞŶƚ͘
^/^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝ
ůƉƌŽũĞĐƚĞŶŝĂĨĞĐƚĂŶŝŵŽĚŝĮĐĂĐĂƉƉĂƌăŵĞƚƌĞĚĞůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝƐ͘ƐƚƌĂĐƚĂĚĞůĂ
ƐƵďƐƟƚƵĐŝſ Ě͛ƵŶ ƉĂǀŝŵĞŶƚ  ĚĞ ƉĞĚƌĂ ĂƌƟĮĐŝĂůƉĞƌ ƵŶ ĚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĞŶ  ŐƌĂŶ  ƉĂƌƚ ĚĞů ĞĚŝĮĐŝ͘  ů
ƉĂǀŝŵĞŶƚ͕ĂůƚƌĂĐƚĂƌͲƐĞĚĞƉĞĚƌĂŶŽĂůƚĞƌĂĞůƐƉĂƌăŵĞƚƌĞƐĚĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞĂĐƚƵĂůƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘
^h^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛ƵƟůŝƚǌĂĐŝſŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
^hϭ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚĂǀĂŶƚĞůƌŝƐĐĚĞĐĂŝŐƵĚĞƐ
>ĞƐĚŝƐĐŽŶƟŶƵŢƚĂƚƐŝůĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůůůŝƐĐĂŵĞŶƚĚĞůƐƉĂǀŝŵĞŶƚƐ͕ůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞůƐĚĞƐŶŝǀĞůůƐ͕ůĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĚĞůĞƐƌĂŵƉĞƐŝĚĞůĞƐĞƐĐĂůĞƐŝůĂŶĞƚĞũĂĚĞůƐǀŝĚƌĞƐĐŽŵƉůŝƌĂŶĞů^hϭ͘
>ĂZĞƐďĂůĂĚŝĐŝƚĂƚĚĞůƚĞƌƌĂƐĞƌăĚĞĐůĂƐƐĞϭ͘
ůƚĞƌƌĂĚĞůĞƐƌĂŵƉĞƐƐĞƌăĐůĂƐƐĞϮ͘EŽƚĞŶŝŵĞƐƉĂŝƐƐŽƚŵĞƐŽƐĂƉůƵũĂƉĞƌžĞůƉƌŝŵĞƌŵĞƚƌĞĚĞ
ůĂƉŽƌƚĂĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂƵŶĚŝĂĚĞƉůƵũĂƉŽĚƌŝĂŵƵůůĂƌͲƐĞƉĞůƉĂƐĚĞŐĞŶƚŝƚĞƵŶĂůůĞƵŐĞƌĂƉĞŶĚĞŶƚ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϲй͘ƐƉƌŽƉŽƐĂĨĞƌͲůĂĚĞĐůĂƐƐĞϮ͘
EŽƟŶĚƌăũƵŶƚĞƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƟŶƵŶƌĞƐƐĂůƚĚĞŵĠƐĚĞϰŵŵ͘ůƐĞůĞŵĞŶƚƐƐŽƌƟŶƚƐĚĞůŶŝǀĞůůĚĞů
ƉĂǀŝŵĞŶƚ͕ƉƵŶƚƵĂůŝĚĞƉĞƟƚĂ ĚŝŵĞŶƐŝſ ŶŽƐŽďƌĞƐŽƌƟƌĂŶĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŵĠƐĚĞϭϮŵŵŝĞů
ƐŽƌƟŶƚ ƋƵĞĞǆĐĞĚĞŝǆŝĚĞϲŵŵĞŶůĞƐƐĞǀĞƐĐĂƌĞƐĞŶĨƌŽŶƚĂĚĞƐĂůƐĞŶƟƚĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĞƐŶŽĚĞƵĨŽƌŵĂƌƵŶĂŶŐůĞĂŵďĞůƉĂǀŝŵĞŶƚƋƵĞĞǆĐĞĚĞŝǆŝĚĞϰϱǑ͘
EŽŚŝŚĂŶĚĞƐŶŝǀĞůůƐƋƵĞĞǆĐĞĚĞŝǆŝŶĚĞϱĐŵ͘
ŶǌŽŶĞƐƉĞƌĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſĚĞƉĞƌƐŽŶĞƐ͕ĞůƚĞƌƌĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶƐŽĨŽƌĂƚƐƉĞƌŽŶƉƵŐƵŝ
ŝŶƚƌŽĚƵŝƌͲƐĞƵŶĂĞƐĨĞƌĂĚĞϭ͕ϱĐŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞ͘
EŽŚŝŚĂŶďĂƌƌĞƌĞƐƉĂƌĂĚĞůŝŵŝƚĂƌǌŽŶĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſ͘
ŶǌŽŶĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶŽĞƐƉŽƐĂĐĂƉŐƌĂſĂŢůůĂƚ͕ŶŝĚŽƐĐŽŶƐĞĐƵƟƵƐ͕;Ŷ͛ŚŝŚĂŶĂŢůůĂƚƐƉĞƌžƐŽŶ
ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ  Ž  ƉĞƌ  ĂĚĂƉƚĂƌͲƐĞ  Ă  ǌŽŶĞƐ  Ě͛ƷƐ  ƌĞƐƚƌŝŶŐŝƚƐ͘  ,Ğŵ  Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ  ƋƵĞ  ĞƐƚĞŵ  ĞŶ  ƵŶ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĚĞĐůĂƌĂƚ/EĂŽŶĞůƐŐƌĂŽŶƐĨŽƌŵĂǀĞŶƉĂƌƚĚĞůĂƐĞǀĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƉŽƐŝƟǀĂŝ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů͘
EŽĞƐƉƌŽƉŽƐĞŵĚĞƐŶŝǀĞůůƐĚĞŵĠƐĚĞϱϱĐŵ͘ůƐŐƌŽŶƐƉƌŽƉŽƐĂƚƐƐŽŶĚĞƵŶĂƉĞĚƌĂƋƵĞĞƐ
ĚŝƐƟŶŐĞŝǆĐůĂƌĂŵĞŶƚĚĞůƚŽŐĞŶĞƌĂůĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚ͘
ůƐŐƌĂŽŶƐƉĞƌƉƵũĂƌĂů͛ĞƐĐĞŶĂƌŝƐŽŶĚĞϭϲǆϰϬĂŵďƚƌĂŵƐĚĞϯŐƌĂŽŶƐƋƵĞƚĞŶĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſ
ĞƐƚƌĂĚĂŽĞƐĐĞŶĂƌŝ͘
ƐĨĂƵŶĂƌĂŵƉĂĞŶůĂǌŽŶĂĚ͛ĂĐĐĠƐĂůĂĐĂƉĞůůĂĚĞů^ĂŶơƐƐŝŵĚĞϵ͕ϵйĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝϮ͕ϭϮŵĚĞ
ůůĂƌŐĂĚĂŝƵŶĂĂůƚƌĂƉĞƌĂĐĐĞĚŝƌĂůĂĐĂƉĞůůĂĚĞƐĂŶƚĂ>ůƷĐŝĂƉƌğǀŝĂ ů͛ĂĐĐĠƐĂůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝŝůĂ
^ĂŐƌŝƐƟĂĚĞůϭϮйĚĞϮ͕Ϭϴŵ͘ĚĞůůĂƌŐĂĚĂ͘
EŽŚŝŚĂŶƐƵƉĞƌİĐŝĞƐǀŝĚƌŝĂĚĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐŵŽĚŝĮĐĂĚĞƐ͘
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^hϮ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĞůƌŝƐĐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĞŽƋƵĞĚĂƌĞŶŐĂŶǆĂƚ
EŽƐ͛ĂůƚĞƌĂĐĂƉƉĂƌăŵĞƚƌĞĂĐƚƵĂů
^hϯ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĚĞƋƵĞĚĂƌƚĂŶĐĂƚ
EŽƐ͛ĂůƚĞƌĂĐĂƉƉĂƌăŵĞƚƌĞĂĐƚƵĂů
^hϰ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĚ͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂ
EŽƐ͛ĂůƚĞƌĂĐĂƉƉĂƌăŵĞƚƌĞĂĐƚƵĂů
^hϱ^ĞŐƵƌĞƚĂƚƉĞƌĂůƚĂŽĐƵƉĂĐŝſ
EŽƐ͛ĂůƚĞƌĂĐĂƉƉĂƌăŵĞƚƌĞĂĐƚƵĂů͘
^hϲ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĚĞůƌŝƐĐĚΖŽĨĞŐĂŵĞŶƚ
ƋƵĞƐƚĂĞǆŝŐğŶĐŝĂďăƐŝĐĂŶŽŵĠƐĠƐĂƉůŝĐĂďůĞƉĞƌĂƉŝƐĐŝŶĞƐĚΖƷƐĐŽůͼůĞĐƟƵ͘
^hϳ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĚĞůƌŝƐĐĚĞǀĞŚŝĐůĞƐĞŶŵŽǀŝŵĞŶƚ
>ĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞůƐƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƐĚĞǀŝĂŶĂŶƚƐŝƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĞƐ
ǌŽŶĞƐĚΖĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚŝĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſĚĞǀĞŚŝĐůĞƐĞŶĞůƐĞĚŝĮĐŝƐĐŽŵƉůŝƌĂŶĞů^hϳ͘ŶĂƋƵĞƐƚ
ĐĂƐĞůƉƌŽũĞĐƚĞŶŽŝŶƚĞƌǀĠĞŶǌŽŶĞƐĂŵďǀĞŚŝĐůĞƐ͘
^hϴ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĚĞůƌŝƐĐĚĞůůĂŵƉƐ
>͛ĞĚŝĮĐŝƚĠƌĞƐŽůƚĞůĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞƉĂƌĂůůĂŵƉƐ
^hϵĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
>ĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝŵŝůůŽƌĂů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚŝŶƚĞƌŝŽƌŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƉĂƐƐŽƐŝƌĂŵƉĞƐ͕ĞŶĐĂƌĂ
ƋƵĞĞůĞĐƌĞƚϭϯϱͬϭϵϵϱŶŽƉƌĞǀĞƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐŽďůŝŐĂƚžƌŝĞƐĂůƚƌĂĐƚĂƌͲƐĞĚ͛ƵŶĠĚĞĐůĂƌĂƚ͘
,^^ĂůƵďƌŝƚĂƚ;,ŝŐŝĞŶĞ͕ƐĂůƵƚŝŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚͿ
,^ϭWƌŽƚĞĐĐŝſĚĞůĂŚƵŵŝƚĂƚ
ůƌŝƐĐƉƌĞǀŝƐŝďůĞĚĞƉƌĞƐğŶĐŝĂŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂĚΖĂŝŐƵĂŽŚƵŵŝƚĂƚĂůΖŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƐĞĚŝĮĐŝƐŝĞŶĞůƐ
ƐĞƵƐƚĂŶĐĂŵĞŶƚƐĞƐůŝŵŝƚĂƌăĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƋƵĞĞƐƚĂďůĞŝǆĞů,^ϭ͘^ĞŐŽŶƐĂƋƵĞƐƚƐĞůŐƌĂƵ
ĚΖŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚ  ĚĞůƐ  ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ  ƚĂŶĐĂŵĞŶƚƐ  ĞŶ  ĨƵŶĐŝſ  ĚĞ  ůĞƐ  ƐĞǀĞƐ  ƐŽůͼůŝĐŝƚĂĐŝŽŶƐ  ƐĞƌă  Ğů
ƐĞŐƺĞŶƚ͗
DƵƌƐ
ŽĞĮĐŝĞŶƚĚĞƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ
WƌĞƐğŶĐŝĂĚ͛ĂŝŐƵĂ
'ƌĂƵĚΖŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚĞǆŝŐŝƚ

dĞƌƌĞƐ
ŽĞĮĐŝĞŶƚĚĞƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ
WƌĞƐğŶĐŝĂĚΖĂŝŐƵĂ
'ƌĂƵĚΖŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚĞǆŝŐŝƚ

&ĂĕĂŶĞƐ
ŽŶĂƉůƵǀŝŽŵğƚƌŝĐĂĚĞƉƌŽŵŝƚũŽƐ
ŽŶĂĞžůŝĐĂ
ůĕĂĚĂĚĞĐŽƌŽŶĂĐŝſĚĞůΖĞĚŝĮĐŝ
ůĂƐƐĞĚΖĞŶƚŽƌŶĚĞůΖĞĚŝĮĐŝ
'ƌĂƵĚΖĞǆƉŽƐŝĐŝſĂůǀĞŶƚ
'ƌĂƵĚΖŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚŵşŶŝŵ
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ů  ƉƌŽũĞĐƚĞ  ŶŽŵĠƐ  ŝŶƚĞƌǀĠ  ĞŶ  Ğů  ƉĂǀŝŵĞŶƚ  ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶƚ  ƵŶĂ  ďĂƌƌĞƌĂ  ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ͘  >ĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ  ĞƐƉĞĐşĮƋƵĞƐ  ĚĞů /E ůŝŵŝƚĂƌă ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚ ĚĞ ĐŽůͼůŽĐĂƌďĂƌƌĞƌĞƐ  ƉĞƌ ůĂ ƉƵũĂĚĂ
Ě͛ŚƵŵŝƚĂƚĞŶĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐŝƉĂƌĂŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐĂŵďĐŽŶƚĂĐƚĞĂŵďĞůƚĞƌƌĞŶǇ͘
ŶƚŽƚĐĂƐůĂŶŽƐƚƌĂĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂĞŶƐĨĂĐƌĞƵƌĞĞŶƵŶĂƐŽůƵĐŝſĚĞƚŽƚĂƵŶĂƐƵďďĂƐĞǀĞŶƟůĂĚĂƉĞƌ
ĚŝƐŵŝŶƵŝƌůĂƉƌĞƐƐŝſĚ͛ŚƵŵŝƚĂƚĞŶůĂƚƌŽďĂĚĂĂŵďƉŝůĂƌƐŝŵƵƌƐƌĞĚƵŝŶƚĂŝǆşůĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂĚĞůĂ
ŚƵŵŝƚĂƚĚĞĐĂƉŝůͼůĂƌŝƚĂƚ͘
,^ϮZĞĐŽůůŝĚĂŝĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
ƐƚƌĂĐƚĂĚĞůĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚ͛ĞŶŝŶŽĞƐƚƌĂĐƚĂĚ͛ƵŶĞĚŝĮĐŝĚĞŶŽǀĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĂŽŶĞƐƉƵŐƵŝ
ƉƌĞǀĞƵƌĞĞƐƉĂŝƐƉĞƌĂƌĞƐŝĚƵƐ͘
,^ϯYƵĂůŝƚĂƚĚĞůΖĂŝƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌ
ƋƵĞƐƚĂĞǆŝŐğŶĐŝĂďăƐŝĐĂŶŽŵĠƐĠƐĂƉůŝĐĂďůĞƉĞƌĂŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͕ƚƌĂƐƚĞƌƐŝĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƐ͘
,^ϰ^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĞĚΖĂŝŐƵĂ
ůƉƌŽũĞĐƚĞŶŽŝŶƚĞƌǀĠĞŶĂƋƵĞƐƚĂƐƉĞĐƚĞĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝŶŽĞƐŵŽĚŝĮƋƵĞŶůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ
ĂĐƚƵĂůƐ͘
,^ϱǀĂĐƵĂĐŝſĚΖĂŝŐƺĞƐ
ůƉƌŽũĞĐƚĞŶŽŝŶƚĞƌǀĠĞŶĂƋƵĞƐƚĂƐƉĞĐƚĞĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝŶŽĞƐŵŽĚŝĮƋƵĞŶůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ
ĂĐƚƵĂůƐ͘
,ZWƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĨƌŽŶƚĚĞůƐŽƌŽůů
^ĞŐŽŶƐĞůƉƵŶƚƐĚͿĚĞů͛ăŵďŝƚĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůͲ,Zů͛ĞĚŝĮĐŝƋƵĞĚĂĞǆĐůžƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚƉĞƌƚƌĂĐƚĂƌͲ
ƐĞĚ͛ƵŶĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚ͛ĞĚŝĮĐŝĞǆŝƐƚĞŶƚ͘
,ƐƚĂůǀŝĚΖĞŶĞƌŐŝĂ
,ϭ>ŝŵŝƚĂĐŝſĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐğƟĐĂ
ůƉƌŽũĞĐƚĞƋƵĞĚĂĞǆĐůžƐĚĞů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĚĞĐƌĞƚƉĞƌƚƌĂĐƚĂƌͲƐĞĚ͛ƵŶĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚ͛ƵŶ
ĠĞĐůĂƌĂƚ͘
,ϮZĞŶĚŝŵĞŶƚĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚğƌŵŝƋƵĞƐ
ůƉƌŽũĞĐƚĞŶŽĂĐƚƵĂƐŽďƌĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚğƌŵŝƋƵĞƐ͘
,ϯĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞƌŐğƟĐĂĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſ
EŽĞƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĂůĂƐĞǀĂĂƉůŝĐĂĐŝſĂůŶŽƐĞƌƵŶĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚ͛ƵŶĞĚŝĮĐŝĞǆŝƐƚĞŶƚĂŵďƐƵƉĞƌİĐŝĞ
ƷƟůƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬϬϬŵϮ͘dĂŶŵĂƚĞŝǆ ĞƐƚƌĂĐƚĂĚ͛ƵŶŵŽŶƵŵĞŶƚ ĚĞĐůĂƌĂƚ/E͘ŶƚŽƚĐĂƐůĂ
ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſĚĞůƐŽƚĂĐŽďĞƌƚĂĞƐƚĂƌăƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĂŵďƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ>ĞĚĚĞďĂŝǆĐŽŶƐƵŵ͘
,ϰŽŶƚƌŝďƵĐŝſƐŽůĂƌŵşŶŝŵĂĚΖĂŝŐƵĂĐĂůĞŶƚĂƐĂŶŝƚăƌŝĂ
EŽĞƐƉƌĞǀĞƵŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƵĂĐĂůĞŶƚĂŝĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞŶŽŚŝŚĂƵƌăĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſƐŽůĂƌŵşŶŝŵĂ͘
,ϱŽŶƚƌŝďƵĐŝſĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŵşŶŝŵĂĚΖĞŶĞƌŐŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂ
>͛ĞĚŝĮĐŝĞƐƚăĞǆĐůžƐĚĞů͛ŽďůŝŐĂĐŝſĚΖŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŝƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſĚΖĞŶĞƌŐŝĂ
ƐŽůĂƌĞŶĞŶĞƌŐŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂƉĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐ͘
ĞĐƌĞƚĚΖĞĐŽĞĮĐŝğŶĐŝĂ
>͛ĞĚŝĮĐŝƋƵĞĚĂĞǆĐůžƐĚĞů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůĞĐƌĞƚĚ͛ĐŽĞĮĐŝğŶĐŝĂ͕ũĂƋƵĞŶŽĞƐƚƌĂĐƚĂĚ͛ƵŶĂŐƌĂŶ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſ͘
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ϯ͘ͲKDW>/DEd>EKZDd/s
ϯ͘ϭ͘ͲEŽƌŵĞƐŝŽƌĚĞŶĂŶĐĞƐ
ŶůĂƌĞĚĂĐĐŝſĚĞůƉƌĞƐĞŶƚƉƌŽũĞĐƚĞŝĞŶů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐĂůĞƐƋƵĞĂƋƵĞƐƚĞƐƌĞĨĞƌĞŝǆ͕ĞƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĐŽŵEŽƌŵĞƐĚ͛ŽďůŝŐĂƚĐŽŵƉůŝŵĞŶƚůĞƐƋƵĞƉƵŐƵŝŶƐĞƌĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſĂůĞƐĚŝƐƟŶƚĞƐ
ƵŶŝƚĂƚƐĚ͛ŽďƌĂƋƵĞǀŝŶŐƵŝŶĚŝĐƚĂĚĞƐƉĞƌůĂWƌĞƐŝĚğŶĐŝĂĚĞ'ŽǀĞƌŶ͕DŝŶŝƐƚĞƌŝĚĞůĂsŝǀŝĞŶĚĂ͕
ĚĞƐƉƌĠƐĚ͛KďƌĞƐWƷďůŝƋƵĞƐ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚƐŝDĞĚŝĂŵďŝĞŶƚ͕ŝĂǀƵŝĚĞ&ŽŵĞŶƚĂŝǆşĐŽŵůĂEŽƌŵĂƟǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞŶŵĂƚğƌŝĂĚ͛,ŝŐŝĞŶĞŝ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĞůdƌĞďĂůů͕ĂůƐĞƵĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚŝĞƐƚƌŝĐƚĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ
ĞƐƚĂƌă  ŽďůŝŐĂƚ  Ğů  ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ  ĞǆĞĐƵƚŽƌ  ĚĞ  ůĞƐ  ŽďƌĞƐ͘  >ĞƐ  ĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐ  ĞŶ  Ğů  ŽĚŝ  dğĐŶŝĐ  ĚĞ
ů͛ĚŝĮĐĂĐŝſĞŶĂůůžƋƵĞů͛ĂĨĞĐƚĂŝĂŵďůĞƐĞǆĐĞƉĐŝŽŶƐĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐĞŶĐĂĚĂƵŶĚĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ďăƐŝĐƐĂůƐĞƌƵŶĂĞĚŝĮĐĂĐŝſĂŵďǀĂůŽƌŚŝƐƚžƌŝĐŝĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐ͘

ϯ͘Ϯ͘ͲEŽƌŵĂƟǀĂƚğĐŶŝĐĂŐĞŶĞƌĂůĚ͛ĚŝĮĐĂĐŝſ
$VSHFWHVJHQHUDOV
/H\GH2UGHQDFLyQGHOD(GLILFDFLyQ/2(
/H\ %2( PRGLILFDFLy/H\ %2( 0RGLILFDGDSHOV3UHVVXSRVWRVJHQHUDOVGHO¶HVWDWSHUDO¶DQ\
DUW
&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ&7(

5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9 %2(
 LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5'SHOTXHHVPRGLILFDHO&RGLWqFQLFGH
O¶HGLILFDFLyHQPDWqULDG¶DFFHVVLELOLWDWLQRGLVFULPLQDFLyDSHUVRQHVFRQGLVFDSDFLWDW %2(
'HVDUUROORGHOD'LUHFWLYD&((GHSURGXFWRVGHODFRQVWUXFFLyQ
5'PRGLILFDWSHO5' PDUFDWJH&(GHOVSURGXFWHVHTXLSVLVLVWHPHV
1RUPDVSDUDODUHGDFFLyQGHSUR\HFWRV\GLUHFFLyQGHREUDVGHHGLILFDFLyQ
' %2( PRGLILFDWSHO5' %2(
1RUPDVVREUHHOOLEURGH2UGHQHV\DVLVWHQFLDVHQREUDVGHHGLILFDFLyQ
2 %2( FRUUHFFLyG¶HUURUV %2( PRGLILFDGDSHUO¶2 %2(
/LEURGH2UGHQHV\YLVLWDV
'GHGHPDUo
&HUWLILFDGRILQDOGHGLUHFFLyQGHREUDV
' %2(
/H\GH&RQWUDWRVGHOVHFWRUS~EOLFR 7H[WUHIyV
/H\ %2(
'HVDUUROORSDUFLDOGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRUS~EOLFR
5' %2(
/OHLGHO¶2EUDS~EOLFD
/OHL '2*&
5(48,6,76%¬6,&6'(48$/,7$7'(/¶(',),&$&,Ï
ÒVGHO¶HGLILFL
+DELWDWJH
/OHLGHO KDELWDWJH
/OHL '2*& LFRUUHFFLyHUUDGHV '2*&
&RQGLFLRQVPtQLPHVG¶KDELWDELOLWDWGHOVKDELWDWJHVLODFqGXODG¶KDELWDELOLWDW
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' '2*& ,QFRUSRUDFRQGLFLRQVG¶DFFHVVLELOLWDWSHUDOVHGLILFLVG¶KDELWDWJHWDQWHOHPHQWVFRPXQV
FRPDO¶LQWHULRUGHO¶KDELWDWJH
$FUHGLWDFLyGHGHWHUPLQDWVUHTXLVLWVSUqYLDPHQWDO¶LQLFLGHODFRQVWUXFFLyGHOVKDELWDWJHV
' '2*& 5HTXLVLWVGRFXPHQWDOVSHULQLFLDUOHVREUHV
/ORFVGHWUHEDOO
'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR
5'GHG¶DEULO %2( 0RGLILFDLGHURJDDOJXQVFDStWROVGHOD³2UGHQDQ]DGH6HJXULGDG\
+LJLHQHHQHOWUDEDMR´ 2
$OWUHVXVRV
6HJRQVUHJODPHQWDFLRQVHVSHFtILTXHV
$FFHVVLELOLWDW

&RQGLFLRQHVEiVLFDVGHDFFHVLELOLGDG\QRGLVFULPLQDFLyQGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSDUDHODFFHVR
\XWLOL]DFLyQGHORVHVSDFLRVS~EOLFRVXUEDQL]DGRV\HGLILFDFLRQHV
5' %2(GHO  'HVDUUROORGHOD/,21'$8/H\GH,JXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\QR
GLVFULPLQDFLyQ\DFFHVRXQLYHUVDO
&7(3DUW,([LJqQFLHVEjVLTXHVGHVHJXUHWDWG¶XWLOLW]DFLyLDFFHVVLELOLWDW68$
&7('%'RFXPHQW%jVLF68$6HJXUHWDWG¶XWLOLW]DFLyLDFFHVVLELOLWDW

5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5'SHOTXHHV
PRGLILFDHO&RGLWqFQLFGHO¶HGLILFDFLyHQPDWqULDG¶DFFHVVLELOLWDWLQRGLVFULPLQDFLyDSHUVRQHVFRQGLVFDSDFLWDW %2(

/OHLGHSURPRFLyGHO DFFHVVLELOLWDWLVXSUHVVLyGHEDUUHUHVDUTXLWHFWzQLTXHV
/OHL '2*&

&RGLG DFFHVVLELOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHVSOHJDPHQWGHOD/OHL
' '2*&
6HJXUHWDWHVWUXFWXUDO
&7(3DUW,([LJqQFLHVEjVLTXHVGH6HJXUHWDW(VWUXFWXUDO6(
&7('%6('RFXPHQW%jVLF6HJXUHWDW(VWUXFWXUDO%DVHVGHFjOFXO
&7('%6($('RFXPHQW%jVLF$FFLRQVDO¶HGLILFDFLy
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 
2UGHQ9,9 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 
0RGLILFDWSHO5' %2( 
6HJXUHWDWHQFDVG¶LQFHQGL

&7(3DUW,([LJqQFLHVEjVLTXHVGHVHJXUHWDWHQFDVG¶LQFHQGL6,
&7('%6,'RFXPHQW%jVLF6HJXUHWDWHQFDVG¶,QFHQGL
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5'SHOTXHHVPRGLILFD
HO&RGLWqFQLFGHO¶HGLILFDFLyHQPDWqULDG¶DFFHVVLELOLWDWLQRGLVFULPLQDFLyDSHUVRQHVFRQGLVFDSDFLWDW %2(
&7('%6,'RFXPHQW%jVLF6HJXUHWDWHQFDVG¶,QFHQGL
5HJODPHQWRGHVHJXULGDGHQFDVRGHLQFHQGLRVHQHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHV56&,(,
5' %2(

3UHYHQFLyLVHJXUHWDWHQPDWqULDG¶LQFHQGLVHQHVWDEOLPHQWVDFWLYLWDWVLQIUDHVWUXFWXUHVLHGLILFLV
/OHLGHOGHIHEUHU '2*& HQWUDHQYLJRU
2UGHQDQoD0XQLFLSDOGHSURWHFFLyHQFDVG¶LQFHQGLGH%DUFHORQD20&3,
6HJXUHWDWG¶XWLOLW]DFLyLDFFHVVLELOLWDW
&7(3DUW,([LJqQFLHVEjVLTXHVGHVHJXUHWDWG¶XWLOLW]DFLyLDFFHVVLELOLWDW68$
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&7('%68$'RFXPHQW%jVLF6HJXUHWDWG¶8WLOLW]DFLyL$FFHVVLELOLWDW
68$6HJXUHWDWHQIURQWDOULVFGHFDLJXGHV
68$6HJXUHWDWHQIURQWDOULVFG¶LPSDFWHRHQJDQ[DGHV
68$6HJXUHWDWHQIURQWDOULVF³G¶DSULVLRQDPHQW´
68$6HJXUHWDWHQIURQWDOULVFFDXVDWSHUVLWXDFLRQVG¶DOWDRFXSDFLy
68$6HJXUHWDWHQIURQWDOULVFG¶RIHJDPHQW
68$6HJXUHWDWHQIURQWDOULVFFDXVDWSHUYHKLFOHVHQPRYLPHQW
68$6HJXUHWDWHQIURQWDOULVFFDXVDWSHOOODPS
68$$FFHVVLELOLWDW

5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5'SHOTXHHVPRGLILFD
HO&RGLWqFQLFGHO¶HGLILFDFLyHQPDWqULDG¶DFFHVVLELOLWDWLQRGLVFULPLQDFLyDSHUVRQHVFRQGLVFDSDFLWDW %2(
6DOXEULWDW
&7(3DUW,([LJqQFLHVEjVLTXHVG¶+DELWDELOLWDW6DOXEULWDW+6
&7('%+6'RFXPHQW%jVLF6DOXEULWDW
+63URWHFFLyHQIURQWGHODKXPLWDW
+65HFROOLGDLHYDFXDFLyGHUHVLGXV

+64XDOLWDWGHO¶DLUHLQWHULRU
+66XEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXD
+6(YDFXDFLyG¶DLJHV
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 0RGLILFDWSHO5'
%2( 
(VUHJXODO¶DGRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG¶HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV
' '2*& ,' '2*& 
3URWHFFLyHQIURQWGHOVRUROO

&7(3DUW,([LJqQFLHVEjVLTXHVG¶+DELWDELOLWDW3URWHFFLyGDYDQWGHOVRUROO+5
&7('%+5'RFXPHQW%jVLF3URWHFFLyGDYDQWGHOVRUROO
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 0RGLILFDWSHO5'
%2( 
/H\GHOUXLGR
/H\ %2(

=RQLILFDFLyQDF~VWLFDREMHWLYRVGHFDOLGDG\HPLVLRQHVDF~VWLFDV
5' %2(
/OHLGHSURWHFFLyFRQWUDODFRQWDPLQDFLyDF~VWLFD
/OHL '2*& 
5HJODPHQWGHOD/OHLGHSURWHFFLyFRQWUDODFRQWDPLQDFLyDF~VWLFD
'HFUHW '2*& (QYLJRUGHVGH
(VUHJXODO¶DGRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG¶HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV
' '2*& L' '2*& 
2UGHQDQFHVPXQLFLSDOV
(VWDOYLG¶HQHUJLD

&7(3DUW,([LJqQFLHVEjVLTXHVG¶HVWDOYLG¶HQHUJLD+(
&7('%+('RFXPHQW%jVLF(VWDOYLG¶(QHUJLD
+(/LPLWDFLyGHOFRQVXPHQHUJqWLF
+(/LPLWDFLyGHODGHPDQGDHQHUJqWLFD
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+(5HQGLPHQWGHOHV,QVWDOāODFLRQV7qUPLTXHV
+((ILFLqQFLDHQHUJqWLFDGHOHVLQVWDOāODFLRQVG¶LOāOXPLQDFLy

+(&RQWULEXFLyVRODUPtQLPDG¶DLJXDFDOHQWDVDQLWjULD
+(&RQWULEXFLyIRWRYROWDLFDPtQLPDG¶HQHUJLDHOqFWULFD
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 0RGLILFDWSHO5'
%2( 
(VUHJXODO¶DGRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG¶HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV
' '2*& L' '2*&
1250$7,9$'(/66,67(0(6&216758&7,86'(/¶(',),&,
6LVWHPHVHVWUXFWXUDOV
&7('%6('RFXPHQW%jVLF6HJXUHWDW(VWUXFWXUDO%DVHVGHFjOFXO
&7('%6($('RFXPHQW%jVLF$FFLRQVDO¶HGLILFDFLy
&7('%6(&'RFXPHQW%jVLF)RQDPHQWV
&7('%6($'RFXPHQW%jVLF$FHU
&7('%6(0'RFXPHQW%jVLF)XVWD
&7('%6()'RFXPHQW%jVLF)jEULFD
&7('%6,5HVLVWqQFLDDOIRFGHO¶HVWUXFWXUDL$QQH[HV&'()
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9 %2(
 LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 0RGLILFDWSHO5' %2( 
1&6(1RUPDGH&RQVWUXFFLyQ6LVPRUUHVLVWHQWH3DUWHJHQHUDO\HGLILFDFLyQ
5'GHGHVHWHPEUH %2(
(+(,QVWUXFFLyQGHKRUPLJyQHVWUXFWXUDO
5'GHGHMXOLRO %2( 
,QVWUXFFLyG $FHU(VWUXFWXUDO($(
5' %2( 

(O5'HVSHFLILFDTXHHOVHXjPELWG DSOLFDFLypVSHUDWRWHVOHVHVWUXFWXUHVLHOHPHQWVG DFHUHVWUXFWXUDOWDQWG HGLILFDFLyFRP
G HQJLQ\HULDFLYLOLTXHHQREUHVG HGLILFDFLyHVSRWIHUVHUYLULQGLVWLQWDPHQWDTXHVWD,QVWUXFFLyLHO'%6($$FHUGHO&RGL7qFQLFGH
O (GLILFDFLy
15($(251RUPDUHJODPHQWjULDG¶HGLILFDFLyVREUHDFFLRQVHQO¶HGLILFDFLyHQOHVREUHVGHUHKDELOLWDFLyHVWUXFWXUDO
GHOVVRVWUHVG¶HGLILFLVG¶KDELWDWJHV
2 '2*&

6LVWHPHVFRQVWUXFWLXV
&7('%+63URWHFFLyHQIURQWGHODKXPLWDW
&7('%+53URWHFFLyGDYDQWGHOVRUROO
&7('%+(/LPLWDFLyGHOFRQVXPHQHUJqWLF
&7('%+(/LPLWDFLyGHODGHPDQGDHQHUJqWLFD
&7('%6($($FFLRQVHQO¶HGLILFDFLy
&7('%6())jEULFDLDOWUHV
&7('%6,6HJXUHWDWHQFDVG¶,QFHQGL6,L6,$QQH[)
&7('%68$6HJXUHWDWG¶8WLOLW]DFLyL$FFHVVLELOLWDW68$L68$

5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9 %2(
 LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5'SHOTXHHVPRGLILFDHO&RGLWqFQLFGH
O¶HGLILFDFLyHQPDWqULDG¶DFFHVVLELOLWDWLQRGLVFULPLQDFLyDSHUVRQHVFRQGLVFDSDFLWDW %2(
&RGLG DFFHVVLELOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHVSOHJDPHQWGHOD/OHL
' '2*&
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Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

(VUHJXODO¶DGRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG¶HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV
' '2*& L' '2*& 
,QVWDOāODFLRQVG¶DVFHQVRUV
'LVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHOD'LUHFWLYDGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMR&(VREUHDVFHQVRUHV
5' %2(  %2(

5HJODPHQWRGHDSDUDWRVHOHYDGRUHV
2 %2( FRUUHFFLyG¶HUUDGHV %2( PRGLILFDFLRQV %2(

5HJODPHQWRGHDSDUDWRVGHHOHYDFLyQ\VXPDQXWHQFLyQ,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV
5' %2( UHJXODFLyGHO¶DSOLFDFLy '2*& PRGLILFDFLRQV '2*& 'HURJDWSHO5'
H[FHSWHHOVDUWLFOHVL

,7&0,($(0,QVWUXFFLyQ7pFQLFD&RPSOHPHQWDULDUHIHULGDDDVFHQVRUHVHOHFWURPHFiQLFRV
2 %2( 'HURJDGDSHO5'OOHYDWGHOVDUWLFOHVTXH
UHPHWHQDOVDUWLFOHVYLJHQWVGHOUHJODPHQWDQWHULRUPHQWHVPHQWDWV
3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDVQRSUHYLVWDVDOD,7&0,($(0\DSUREDFLyQGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
GHURJDGDSHO5'OOHYDWGHOVDUWLFOHVTXHUHPHWHQDOVDUWLFOHVYLJHQWVGHOUHJODPHQWDQWHULRUPHQWHVPHQWDWV
5HVROXFLy %2(
&RQGLFLRQHVWpFQLFDVPtQLPDVH[LJLEOHVDORVDVFHQVRUHV\QRUPDVSDUDUHDOL]DUODVLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV
2 %2(

6HDXWRUL]DODLQVWDODFLyQGHDVFHQVRUHVVLQFXDUWRGHPiTXLQDV
5HVROXFLyQ %2( FRUUHFFLyG¶HUURUV %2(

6HDXWRUL]DODLQVWDODFLyQGHDVFHQVRUHVFRQPiTXLQDVHQIRVR
5HVROXFLyQ %2(
3UHVFULSFLRQHVSDUDHOLQFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHOSDUTXHGHDVFHQVRUHVH[LVWHQWHV
5' %2(
1RUPHVSHUDODFRPHUFLDOLW]DFLyLSRVDGDHQVHUYHLGHOHVPjTXLQHV
5'GHG¶RFWXEUH %2(
$SOLFDFLyGHO5'GHGLVSRVLFLRQVG¶DSOLFDFLyGHOD'LUHFWLYDGHO3DUODPHQW(XURSHXLGHO&RQVHOO
&(VREUHDVFHQVRUV
2 '2*& FRUUHFFLyG¶HUUDGHV '2*&

$SOLFDFLySHUHQWLWDWVG¶LQVSHFFLyLFRQWUROGHFRQGLFLRQVWqFQLTXHVGHVHJXUHWDWLLQVSHFFLySHULzGLFD
5HVROXFLy '2*&
&RQGLFLRQVWqFQLTXHVGHVHJXUHWDWDOVDVFHQVRUV
2 '2*& DPSOLDFLyGHWHUPLQLVGHO'2*&L

$FODULPHQWVGHGLIHUHQWVDUWLFOHVGHO³5HJODPHQWRGHDSDUDWRVHOHYDGRUHV´
2 '2*&
3ODWDIRUPHVHOHYDGRUHVYHUWLFDOVSHUD~VGHSHUVRQHVDPEPRELOLWDWUHGXwGD
,QVWUXFFLy
,QVWDOāODFLRQVGHUHFROOLGDLHYDFXDFLyGHUHVLGXV
&7('%+65HFROOLGDLHYDFXDFLyGHUHVLGXV
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
%2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L
2UGHQDQFHVPXQLFLSDOV
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Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

&7('%+66XEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXD
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
%2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L

&7('%+(&RQWULEXFLyVRODUPtQLPDG¶DLJXDFDOHQWDVDQLWjULD
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
%2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L

&ULWHULRVVDQLWDULRVGHODJXDGHFRQVXPRKXPDQR
5' %2(
&ULWHULRVKLJLpQLFRVDQLWDULRVSDUDODSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHODOHJLRQHORVLV
5' %2(

5HJODPHQWRG¶HTXLSVDSUHVVLy,QVWUXFFLRQVWqFQLTXHVFRPSOHPHQWjULHV
5' %2( 
(VUHJXODO¶DGRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG¶HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV
' '2*& ,' '2*& 
&RQGLFLRQVKLJLHQLFRVDQLWjULHVSHUDODSUHYHQFLyLHOFRQWUROGHODOHJLRQHOāORVL
' '2*&
0HVXUHVGHIRPHQWSHUDO¶HVWDOYLG¶DLJXDHQGHWHUPLQDWVHGLILFLVLKDELWDWJHV G¶DSOLFDFLyREOLJDWzULDDOVHGLILFLV
GHVWLQDWVDVHUYHLVS~EOLFVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DDL[tFRPHQHOVKDELWDWJHVILQDQoDWVDPEDMXWVDWRUJDWVRJHVWLRQDWV
SHUOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
' '2*&
2UGHQDQFHVPXQLFLSDOV

,QVWDOāODFLRQVG¶HYDFXDFLy
&7('%+6(YDFXDFLyG¶DLJHV
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
%2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L
(VUHJXODO¶DGRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG¶HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV
' '2*& ,' '2*& 
2UGHQDQFHVPXQLFLSDOV

,QVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV
&7('%+(5HQGLPHQWGHOHV,QVWDOāODFLRQV7qUPLTXHV UHPHWDO5,7(
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
%2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L
5,7(5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV(GLILFLRV
5' %2(LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(
5HTXLVLWVGHGLVVHQ\HFROzJLFDSOLFDEOHVDOVSURGXFWHVTXHXWLOLW]HQHQHUJLD
5' %2(

&ULWHULRVKLJLpQLFRVDQLWDULRVSDUDODSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHODOHJLRQHORVLV
5' %2(

5HJODPHQWRG¶HTXLSVDSUHVVLy,QVWUXFFLRQVWqFQLTXHVFRPSOHPHQWjULHV
5' %2( 
&RQGLFLRQVKLJLHQLFRVDQLWjULHVSHUDODSUHYHQFLyLHOFRQWUROGHODOHJLRQHOāORVL
' '2*&
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Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

,QVWDOāODFLRQVGHYHQWLODFLy
&7('%+6&DOLGDGGHODLUHLQWHULRU
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
%2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L
5,7(5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV(GLILFLRV
5' %2(LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(
&7('%6,&RQWUROGHKXPRV
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
%2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5' %2( 

5HJODPHQWRGHVHJXULGDGHQFDVRGHLQFHQGLRVHQHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHV56&,(,
5' %2(

,QVWDOāODFLRQVGHFRPEXVWLEOHV

*DVQDWXUDOL*/3

5HJODPHQWRWpFQLFRGHGLVWULEXFLyQ\XWLOL]DFLyQGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRV\VXVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDV
FRPSOHPHQWDULDV
,7&,&*,QVWDODFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHJDVHVOLFXDGRVGHOSHWUyOHR */3 HQGHSyVLWRVILMRV
,7&,&*,QVWDODFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHJDVHVOLFXDGRVGHOSHWUyOHR */3 SDUDXVRSURSLR
,7&,&*,QVWDODFLRQHVUHFHSWRUDVGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRV

5' %2( 
5HJODPHQWRJHQHUDOGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHJDVHVFRPEXVWLEOHV
' %2( PRGLILFDFLy %2( GHURJDWHQWRWDOOzTXHFRQWUDGLJXLQRV¶RSRVLQDO
TXHHVGLVSRVDDO³5HJODPHQWRWpFQLFRGHGLVWULEXFLyQ\XWLOL]DFLyQGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRV\VXVLQVWUXFFLRQHV
WpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV´DSURYDWSHO5'

5HJODPHQWRGHUHGHV\DFRPHWLGDVGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRVHLQVWUXFFLRQHV
2 %2( PRGLILFDFLy %2( GHURJDWHQWRWDOOzTXHFRQWUDGLJXLQRV¶RSRVLQDO
TXHHVGLVSRVDDO³5HJODPHQWRWpFQLFRGHGLVWULEXFLyQ\XWLOL]DFLyQGHFRPEXVWLEOHVJDVHRVRV\VXVLQVWUXFFLRQHV
WpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV´DSURYDWSHO5'

*DVRLO

,QVWUXFFLyQ7pFQLFD&RPSOHPHQWDULD0,,3,QVWDODFLRQHV3HWUROtIHUDVSDUDXVRSURSLR
5' %2(

,QVWDOāODFLRQVG¶HOHFWULFLWDW
5(%75HJODPHQWRHOHFWURWpFQLFRSDUDEDMDWHQVLyQ,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV
5' %2(

&7('%+(&RQWULEXFLyIRWRYROWDLFDPtQLPDG¶HQHUJLDHOqFWULFD
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L
$FWLYLGDGHVGHWUDQVSRUWHGLVWULEXFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQVXPLQLVWUR\SURFHGLPLHQWRVGHDXWRUL]DFLyQGH
LQVWDODFLRQHVGHHQHUJtDHOpFWULFD
5' %2( 2EOLJDFLyGHFHQWUHGHWUDQVIRUPDFLyGLVWjQFLHVOtQLHVHOqFWULTXHV
5HJODPHQWRGHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\JDUDQWtDVGHVHJXULGDGHQOtQHDVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ\VXV
LQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV,7&/$7D
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Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

5' %2( (QYLJRUDSDUWLUGHO
5HJODPHQWRVREUHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\JDUDQWtDVGHVHJXULGDGHQFHQWUDOHVHOpFWULFDV\FHQWURVGH
WUDQVIRUPDFLyQ
5' %2( FRUUHFFLyG¶HUURUV %2(
1RUPDVVREUHYHQWLODFLyQ\DFFHVRGHFLHUWRVFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQ
5HVROXFLy %2(
&RQQH[LyG¶LQVWDOāODFLRQVIRWRYROWDLTXHVDOD[DU[DGHEDL[DWHQVLy
5'GHGHVHWHPEUH %2(
3URFHGLPHQWDGPLQLVWUDWLXDSOLFDEOHDOHVLQVWDOāODFLRQVVRODUVIRWRYROWDLTXHVFRQQHFWDGHVDOD[DU[DHOqFWULFD
'GHGHVHWHPEUH '2*&

1RUPHV7qFQLTXHVSDUWLFXODUVGH)(&6$(1'(6$UHODWLYHVDOHVLQVWDOāODFLRQVGH[DU[DLDOHVLQVWDOāODFLRQV
G¶HQOODo
5HVROXFLy(&) '2*&
3URFHGLPHQWDGPLQLVWUDWLXSHUDO¶DSOLFDFLyGHO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLy
' '2*&

&RQGLFLRQVGHVHJXUHWDWHQOHVLQVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHVGHEDL[DWHQVLyG¶KDELWDWJHV
,QVWUXFFLyGHGHPDLJ'LUHFFLy*HQHUDOGH6HJXUHWDWLQGXVWULDO
(VIL[DXQWHUPLQLSURYLVLRQDOSHUDODLQVFULSFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQVG¶HQHUJLDHOqFWULFDGHEDL[DH[WHQVLyMD
H[LVWHQWVVRWPHVHVDOUqJLPG¶LQVSHFFLySHULzGLFD
,QVWUXFFLyGHGHGHVHPEUHGHOD'LUHFFLy*HQHUDOG¶(QHUJLDL0LQHV
(VSURUURJXHQHOVWHUPLQLVHVWDEOHUWVDOD,QVWUXFFLyGHGHGHVHPEUHUHODWLYDDODLQVFULSFLyGHOHV
LQVWDOāODFLRQVG¶HQHUJLDHOqFWULFDGHEDL[DH[WHQVLyMDH[LVWHQWVVRWPHVHVDOUqJLPG¶LQVSHFFLySHULzGLFD
,QVWUXFFLyGHGHGHVHPEUHGHOD'LUHFFLy*HQHUDOG¶(QHUJLDL0LQHV
&HUWLILFDWVREUHFRPSOLPHQWGHOHVGLVWjQFLHVUHJODPHQWjULHVG¶REUHVLFRQVWUXFFLRQVDOtQLHVHOqFWULTXHV
5HVROXFLy '2*&
,QVWDOāODFLRQVG¶LOāOXPLQDFLy
&7('%+((ILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L

&7('%68$6HJXUHWDWHQIURQWDOULVFFDXVDWSHULOāOXPLQDFLyLQDGHTXDGD
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L
5(%7,7&,QVWDOāODFLRQVHQORFDOVGHS~EOLFDFRQFXUUqQFLD

5' %2(

,QVWDOāODFLRQVGHWHOHFRPXQLFDFLRQV

,QIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVHQORVHGLILFLRVSDUDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQ
5'/H\GHGHIHEUHUR %2( PRGLILFDFLy/H\ %2( PRGLILFDFLy/H\ %2(
 
5HJODPHQWRUHJXODGRUGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVSDUDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGH
WHOHFRPXQLFDFLyQHQHOLQWHULRUGHODVHGLILFDFLRQHV
5' %2( 
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Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

2UGHQ&7(SRUODTXHVHGHVDUUROODHOUHJODPHQWRUHJXODGRUVGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGH
WHOHFRPXQLFDFLRQHVSDUDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHOLQWHULRUGHORVHGLILFLRV\GHOD
DFWLYLGDGGHLQVWDODFLyQGHHTXLSRV\VLVWHPDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDSUREDGRSRUHOUHDOGHFUHWR
2UGHQ&7(GHGHPD\R %2(
3URFHGLPLHQWRDVHJXLUHQODVLQVWDODFLRQHVFROHFWLYDVGHUHFHSFLyQGHWHOHYLVLyQHQHOSURFHVRGHVX
DGHFXDFLyQSDUDODUHFHSFLyQGH7'7\VHPRGLILFDQGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVDGPLQLVWUDWLYRV\WpFQLFRVGHODV
LQIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHOLQWHULRUGHORVHGLILFLRV
2UGUH,7& %2(
1RUPDWqFQLFDGHOHVLQIUDHVWUXFWXUHVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQVDOVHGLILFLVSHUDO¶DFFpVDOVHUYHLGH
WHOHFRPXQLFDFLRQVSHUFDEOH
' '2*&
1RUPDWqFQLFDGHOHVLQIUDHVWUXFWXUHVFRPXQHVGHOVHGLILFLVSHUDODFDSWDFLyDGDSWDFLyLGLVWULEXFLyGHOV
VHQ\DOVGHUDGLRGLIXVLyWHOHYLVLyLDOWUHVVHUYHLVGHGDGHVDVVRFLDWVSURFHGHQWVG¶HPLVVLRQVWHUUHVWUHVLGH
VDWqOāOLW
' '2*&

,QVWDOāODFLRQVGHSURWHFFLyFRQWUDLQFHQGLV
5,3&,5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHVGH3URWHFFLyQ&RQWUD,QFHQGLRV
5' %2( PRGLILFDFLRQVSHU2 %2(
1RUPDVGHSURFHGLPLHQWR\GHVDUUROORGHO5'\HVUHYLVDHO$QHMR\VXVDSpQGLFHV
2 %2(
&7('%6,,QVWDOāODFLRQVGHSURWHFFLyHQFDVG¶LQFHQGL
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5' %2( 

5HJODPHQWRGHVHJXULGDGHQFDVRGHLQFHQGLRVHQHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHV56&,(,
5' %2(

,QVWDOāODFLRQVGHSURWHFFLyDOOODPS
&7('%68$L$QQH[%6HJXUHWDWHQIURQWDOULVFFDXVDWSHUO¶DFFLyGHOOODPS
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L

&HUWLILFDFLyHQHUJqWLFDGHOVHGLILFLV

3URFHGLPLHQWR%iVLFRSDUDODFHUWLILFDFLyQHQHUJpWLFDGHORVHGLILFLRVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQ
5HDO'HFUHWR %2(
&RQWUROGHTXDOLWDW
0DUFJHQHUDO
&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ&7(

5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGHQ9,9
 %2( LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5'SHOTXHHVPRGLILFDHO
&RGLWqFQLFGHO¶HGLILFDFLyHQPDWqULDG¶DFFHVVLELOLWDWLQRGLVFULPLQDFLyDSHUVRQHVFRQGLVFDSDFLWDW %2(
(+(,QVWUXFFLyQGHKRUPLJyQHVWUXFWXUDO&DStWXOR&RQWURO
5'GHGHMXOLR %2( 
&RQWUROGHTXDOLWDWHQO HGLILFDFLyG¶KDELWDWJHV
' '2*& FRUUHFFLyG HUUDGHV '2*& GHVSOHJDPHQW '2*&L


WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

1RUPDWLYHVGHSURGXFWHVHTXLSVLVLVWHPHV QRH[KDXVWLX
'LVSRVLFLRQHVSDUDODOLEUHFLUFXODFLyQGHORVSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLyQ
5'GHGHGHVHPEUHGHWUDQVSRVLFLyQGHOD'LUHFWLYD&((PRGLILFDWSHO5'
&ODVLILFDFLyQGHORVSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHORVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVHQIXQFLyQGHVXVSURSLHGDGHV
GHUHDFFLyQ\GHUHVLVWHQFLDIUHQWHDOIXHJR
5' %2( LPRGLILFDFLySHU5' %2(
$FWXDOL]DFLyQGHODVILFKDVGHDXWRUL]DFLyQGHXVRGHVLVWHPDVGHIRUMDGRV
5 %2( 6HPSUHTXHQRKDJLQGHGLVSRVDUGHPDUFDWJH&(VHJRQVHVWDEOHL[O¶(+(
5&,QVWUXFFLyQSDUDODUHFHSFLyQGHFDOHVHQREUDVGHUHKDELOLWDFLyQGHVXHORV
2 %2(
8&UHFRPDQDFLRQVVREUHO¶~VGHFHQGUHVYRODQWVHQHOIRUPLJy
2 '2*&
5&,QVWUXFFLyQSDUDODUHFHSFLyQGHFHPHQWRV
5' %2( FRUUHFFLyG¶HUUDGHV %2(
&ULWHULVG¶XWLOLW]DFLyHQO¶REUDS~EOLFDGHGHWHUPLQDWVSURGXFWHVXWLOLW]DWVHQO¶HGLILFDFLy
5 '2*&
*HVWLyGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURFV
7H[WUHIyVGHOD/OHLUHJXODGRUDGHOVUHVLGXV
'HFUHW/HJLVODWLXGHGHMXOLRO '2*&
5HJXODGRUGHODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
5'G¶GHIHEUHU %2(
3URJUDPDGHJHVWLyGHUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyGH&DWDOXQ\D 352*52& HVUHJXODODSURGXFFLyLJHVWLyGHUHVLGXV
GHODFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyLHOFjQRQVREUHODGHSRVLFLyFRQWURODGDGHOVUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLy
'MXOLRO '2*&
2SHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLyQ\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV
20$0GHIHEUHU %2(
5HVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV
/OHLGHGHMXOLRO %2( 
/OLEUHGHO¶HGLILFL
/H\GH2UGHQDFLyQGHOD(GLILFDFLyQ/2(
/OHL %2( 0RGLILFDFLy/OHL %2( 0RGLILFDFLySHOV3UHVVXSRVWRVJHQHUDOVGHO¶HVWDWSHUDO¶DQ\
DUW

&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ&7(
5'GHGHPDUoGH %2( PRGLILFDWSHU5' %2( 2UGUH9,9 %2(
 LOHVVHYHVFRUUHFFLRQVG¶HUUDGHV %2(L 5'SHOTXHHVPRGLILFDHO&RGLWqFQLFGH
O¶HGLILFDFLyHQPDWqULDG¶DFFHVVLELOLWDWLQRGLVFULPLQDFLyDSHUVRQHVFRQGLVFDSDFLWDW %2(
/OLEUHGHO HGLILFLSHUHGLILFLVG¶KDELWDWJH
' '2*&

ZĞƵƐ͕ĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ
ůƐƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

WƌŽũĞĐƚĞďăƐŝĐŝĞǆĞĐƵƟƵĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ
:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ͕ƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

ϰ͘ͲDDLZ/KE^dZhd/s
ϰ͘ϭ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶƐƉƌğǀŝĞƐ
dƌĂƐůůĂƚĚŝŶƐĚĞůŵĂƚĞŝǆĞĚŝĮĐŝĚĞŵŽďŝůŝĂƌŝ;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚϮƵͬŵϹͿ͕ĂŵďƵŶƉĞƐŵŝƚũăĚĞĮŶƐ
ϱϬϬŬŐͬŵϹ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĐĂƌƌĞƚſŽƚƌĂŶƐƉĂůĞƚ͘
:ŽƌŶĂĚĂĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚΖĞǆĐĂǀĂĐŝſĂĐăƌƌĞĐĚΖĂũƵĚĂŶƚĂƌƋƵĞžůĞŐ͕ĚĞϴ
ŚŽƌĞƐĚŝăƌŝĞƐ͕ĂŵďƉƌĞƐĂĚĞĚĂĚĞƐƉĞƌĂůĂŵĞŵžƌŝĂĮŶĂůĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͘
/ŶĨŽƌŵĞďăƐŝĐĚΖĂĐƚƵĂĐŝſĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĞŶĞĚŝĮĐŝĚΖŝŶƚĞƌğƐŚŝƐƚžƌŝĐ͘
:ŽƌŶĂĚĂĚĞŶƚƌŽƉžůĞŐ͕ĚĞϴŚŽƌĞƐĚŝăƌŝĞƐ͕ĂŵďƉƌĞƐĂĚĞĚĂĚĞƐƉĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůΖŝŶĨŽƌŵĞ
ĮŶĂůĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
/ŶĨŽƌŵĞďăƐŝĐĚΖĂĐƚƵĂĐŝſĂŶƚƌŽƉŽůžŐŝĐĂ͘
ϰ͘Ϯ͘ĞŵŽůŝĐŝŽŶƐ
ĞŵŽůŝĐŝſĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĞŶƚĂůΖŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůΖĞĚŝĮĐŝ͕ĚĞƌĂũŽůĞƐĚĞƚĞƌƌĂƚǌŽ͕ĂŵďŵŝƚũĂŶƐ
ŵĂŶƵĂůƐ͕ƐĞŶƐĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐĐŽŶƟŐƵƐ͕ŝĐăƌƌĞŐĂŵĂŶƵĂůƐŽďƌĞĐĂŵŝſŽ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ͘
ĞŵŽůŝĐŝſ  ĚĞ  ƉĂǀŝŵĞŶƚ  ĞǆŝƐƚĞŶƚ  Ă  ůΖŝŶƚĞƌŝŽƌ  ĚĞ  ůΖĞĚŝĮĐŝ͕  ĚĞ  ƌĂũŽůĞƐ  ĚĞ  ŐƌĂŶŝƚ͕  Ăŵď  ŵŝƚũĂŶƐ
ŵĂŶƵĂůƐ͕ƐĞŶƐĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐĐŽŶƟŐƵƐ͕ŝĐăƌƌĞŐĂŵĂŶƵĂůƐŽďƌĞĐĂŵŝſŽ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ͘
ĞƐŵƵŶƚĂƚŐĞĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĞŶƚĂůΖŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůΖĞĚŝĮĐŝ͕ĚĞƌĂũŽůĞƐĐĞƌăŵŝƋƵĞƐ͕ĂŵďŵŝƚũĂŶƐ
ŵĂŶƵĂůƐ͕ƐĞŶƐĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐĐŽŶƟŐƵƐ͕ŝĐăƌƌĞŐĂŵĂŶƵĂůƐŽďƌĞĐĂŵŝſŽ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ͘
ĞŵŽůŝĐŝſĚΖĞƐŐƌĂŽŶĂƚĚĞĨăďƌŝĐĂĚĞŵĂſĐĞƌăŵŝĐŝĚĞůƐĞƵƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĚĞƉĞĚƌĂŶĂƚƵƌĂů͕Ăŵď
ŵŝƚũĂŶƐŵĂŶƵĂůƐ͕ƐĞŶƐĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌůĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĚĞůĂůůŽƐĂĚΖĞƐĐĂůĂ͕ƋƵĞƋƵĞĚĂƌăĂůĚĞƐĐŽďĞƌƚ͕ŝ
ĐăƌƌĞŐĂŵĂŶƵĂůƐŽďƌĞĐĂŵŝſŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ͘
ĞŵŽůŝĐŝſĚĞďĂƐĞĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞŵŽƌƚĞƌĞǆŝƐƚĞŶƚĂůΖŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůΖĞĚŝĮĐŝ͕ĚĞĮŶƐĂϴĐŵ͘ĚĞ
ŐƌƵŝǆ͕ĂŵďŵĂƌƚĞůůƉŶĞƵŵăƟĐ͕ƐĞŶƐĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐĐŽŶƟŐƵƐ͕ŝĐăƌƌĞŐĂ
ŵĂŶƵĂůƐŽďƌĞĐĂŵŝſŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ͘
ĞƐŵƵŶƚĂƚŐĞĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞƉĞĚƌĂĂŵďƉŽƐƐŝďůĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚΖĞŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚƐĂŵďĂƉƌŽĮƚĂŵĞŶƚ
ƉĞƌĂůĂƐĞǀĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ͘
ĞŵŽůŝĐŝſ  ĚĞ  ůůŝŶĚĂƌ  ŵĂƐƐşƐ  ĚĞ  ƉĞĚƌĂ  ŶĂƚƵƌĂů͕  Ăŵď  ŵŝƚũĂŶƐ  ŵĂŶƵĂůƐ͕  ƐĞŶƐĞ  ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌ  ĞůƐ
ĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐĐŽŶƟŐƵƐ͕ŝĐăƌƌĞŐĂŵĂŶƵĂůƐŽďƌĞĐĂŵŝſŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ͘
ϰ͘ϯ͘ŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ
ǆĐĂǀĂĐŝſĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂƉĞƌĂďƵŝĚĂƚĚĞƚĞƌƌĞŶǇƚŽƵ͕ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĂŵďŵŝƚũĂŶƐŵĂŶƵĂůƐ͕ƋƵĞƚĠ
ĐŽŵ  Ă  ĮŶĂůŝƚĂƚ  Ğů  ĚĞƐĂůůŽƚũĂŵĞŶƚ  ǀŽůƵŵğƚƌŝĐ  ĚΖĞƐƉĂŝƐ  ŽƌŝŐŝŶĂůƐ  ĞŶĂŝŐƵĂƚƐ  Ăŵď  ĚŝƉžƐŝƚƐ  ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ  ŽƌşŐĞŶƐ͕  Ăŵď  ƉŽƐƐŝďůĞ  ĂƉĂƌŝĐŝſ  ĚĞ  ŵĂƚĞƌŝĂůƐ  ĂƌƋƵĞŽůžŐŝƋƵĞƐ  ĞŶƚƌĞ  ϭ  ŝ  ϭ͕ϱ  ŵ͘  ĚĞ
ƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚ͕ĞǆĞĐƵƚĂĚĂƉĞƌĚĂŵĞƐŝĂŵďƐĞŐƵŝŵĞŶƚĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂƉĞƵĚΖŽďƌĂ͘
ŽŵƉĂĐƚĂĐŝſŵĞĐăŶŝĐĂĚĞĨŽŶƐĚΖĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕ĂŵďĐŽƌƌſǀŝďƌĂŶƚĚĞŐƵŝĂƚŵĂŶƵĂů͕ĮŶƐĂĂƐƐŽůŝƌ
ƵŶĂĚĞŶƐŝƚĂƚƐĞĐĂŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϵϬйĚĞůĂŵăǆŝŵĂŽďƟŶŐƵĚĂĞŶůΖĂƐƐĂŝŐWƌŽĐƚŽƌDŽĚŝĮĐĂƚ͕
ƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĞŐŽŶƐhEϭϬϯϱϬϭ͘
ϰ͘ϰ͘^ƵďďĂƐĞĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſ
&ŽƌŵŝŐſĞŶŵĂƐƐĂĂŵďĐĂůĕŚŝĚƌăƵůŝĐĂE,>ϱ͕ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſϮϱDƉĂ;ϮϱϬŬŐͬĐŵϸͿ͕
ƉƌĞƉĂƌĂƚĞŶŽďƌĂŝĂďŽĐĂŵĞŶƚĂŵďŵŝƚũĂŶƐŵĂŶƵĂůƐ͕ƉĞƌĂĨŽƌŵĂĐŝſĚĞĐĂƉĂĨŽƌŵŝŐſĚĞŶĞƚĞũĂ͘
ZĞĐƌĞƐĐƵƚĂůůĞƵŐĞƌŝƚĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚĚĞϭϬнϱĐŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ƐŽďƌĞĞŶĐŽĨƌĂƚƉĞƌĚƵƚĚĞƉĞĐĞƐ
ĚĞƉŽůŝƉƌŽƉŝůğƌĞĐŝĐůĂƚ͕ͲϭϬΗs/d/Η͕ĚĞϳϴϬǆϱϴϬǆϭϬϬŵŵ͕ĐŽůŽƌŶĞŐƌĞ͕ƌĞĂůŝƚǌĂƚĂŵďĨŽƌŵŝŐſ
,ͲϮϱͬͬϭϮͬ//ĂĨĂďƌŝĐĂƚĞŶĐĞŶƚƌĂů͕ŝĂďŽĐĂŵĞŶƚĂŵďďŽŵďĂ͕ŝŵĂůůĂĞůĞĐƚƌŽƐŽůĚĂĚĂDϭϱǆϯϬ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

T  ϲͲϲ    ϱϬϬ  d  ϲǆϮ͕ϮϬ  hEͲE  ϭϬϬϴϬ  ĐŽŵ  Ă  ĂƌŵĂĚƵƌĂ  ĚĞ  ƌĞƉĂƌƟŵĞŶƚ͕  ĐŽůͼůŽĐĂĚĂ  ƐŽďƌĞ
ƐĞƉĂƌĂĚŽƌƐŚŽŵŽůŽŐĂƚƐĞŶĐĂƉĂĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝſĚĞϱĐŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͖ĂŵďũƵŶƚƐĚĞƌĞƚƌĂĐĐŝſĚĞ
ϱŵŵ͘  ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ƚĂůůĂŵďĚŝƐĐĚĞ ĚŝĂŵĂŶƚ͖ ƌĞĐŽůǌĂƚ ƚŽƚ ƉůĞŐĂƚƐŽďƌĞďĂƐĞĚĞ
ĨŽƌŵŝŐſĚĞŶĞƚĞũĂ͘/ŶĐůƷƐƉĂŶĞůůĚĞƉŽůŝĞƐƟƌğĞǆƉĂŶĚŝƚĚĞϯϬŵŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ƉĞƌĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſ
ĚĞũƵŶƚĞƐĚĞƌĞƚƌĂĐĐŝſ͘
ZĞĐƌĞƐĐƵƚĂůůĞƵŐĞƌŝƚĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚĚĞϲϱнϱĐŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ƐŽďƌĞĞŶĐŽĨƌĂƚƉĞƌĚƵƚĚĞƉĞĐĞƐ
ĚĞƉŽůŝƉƌŽƉŝůğƌĞĐŝĐůĂƚ͕ͲϲϱΗs/d/Η͕ĚĞϳϱϬǆϱϬϬǆϲϱϬŵŵ͕ĐŽůŽƌŶĞŐƌĞ͕ƌĞĂůŝƚǌĂƚĂŵďĨŽƌŵŝŐſ
,ͲϮϱͬͬϭϮͬ//ĂĨĂďƌŝĐĂƚĞŶĐĞŶƚƌĂů͕ŝĂďŽĐĂŵĞŶƚĂŵďďŽŵďĂ͕ŝŵĂůůĂĞůĞĐƚƌŽƐŽůĚĂĚĂDϮϬǆϯϬ
T  ϲͲϲ    ϱϬϬ  d  ϲǆϮ͕ϮϬ  hEͲE  ϭϬϬϴϬ  ĐŽŵ  Ă  ĂƌŵĂĚƵƌĂ  ĚĞ  ƌĞƉĂƌƟŵĞŶƚ͕  ĐŽůͼůŽĐĂĚĂ  ƐŽďƌĞ
ƐĞƉĂƌĂĚŽƌƐŚŽŵŽůŽŐĂƚƐĞŶĐĂƉĂĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝſĚĞϱĐŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͖ĂŵďũƵŶƚƐĚĞƌĞƚƌĂĐĐŝſĚĞ
ϱŵŵ͘  ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ƚĂůůĂŵďĚŝƐĐĚĞ ĚŝĂŵĂŶƚ͖ ƌĞĐŽůǌĂƚ ƚŽƚ ƉůĞŐĂƚƐŽďƌĞďĂƐĞĚĞ
ĨŽƌŵŝŐſĚĞŶĞƚĞũĂ͘/ŶĐůƷƐƉĂŶĞůůĚĞƉŽůŝĞƐƟƌğĞǆƉĂŶĚŝƚĚĞϯϬŵŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ƉĞƌĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſ
ĚĞũƵŶƚĞƐĚĞƌĞƚƌĂĐĐŝſ͘
ZĞĐƌĞƐĐƵƚĂůůĞƵŐĞƌŝƚĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚĚĞϰϱнϱĐŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ƐŽďƌĞĞŶĐŽĨƌĂƚƉĞƌĚƵƚĚĞƉĞĐĞƐ
ĚĞƉŽůŝƉƌŽƉŝůğƌĞĐŝĐůĂƚ͕ͲϰϱΗs/d/Η͕ĚĞϳϱϬǆϱϴϬǆϰϱϬŵŵ͕ĐŽůŽƌŶĞŐƌĞ͕ƌĞĂůŝƚǌĂƚĂŵďĨŽƌŵŝŐſ
,ͲϮϱͬͬϭϮͬ//ĂĨĂďƌŝĐĂƚĞŶĐĞŶƚƌĂů͕ŝĂďŽĐĂŵĞŶƚĂŵďďŽŵďĂ͕ŝŵĂůůĂĞůĞĐƚƌŽƐŽůĚĂĚĂDϮϬǆϯϬ
T  ϲͲϲ    ϱϬϬ  d  ϲǆϮ͕ϮϬ  hEͲE  ϭϬϬϴϬ  ĐŽŵ  Ă  ĂƌŵĂĚƵƌĂ  ĚĞ  ƌĞƉĂƌƟŵĞŶƚ͕  ĐŽůͼůŽĐĂĚĂ  ƐŽďƌĞ
ƐĞƉĂƌĂĚŽƌƐŚŽŵŽůŽŐĂƚƐĞŶĐĂƉĂĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝſĚĞϱĐŵĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͖ĂŵďũƵŶƚƐĚĞƌĞƚƌĂĐĐŝſĚĞϱ
ŵŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƚĂůůĂŵďĚŝƐĐĚĞĚŝĂŵĂŶƚ͖ƌĞĐŽůǌĂƚƚŽƚƉůĞŐĂƚƐŽďƌĞďĂƐĞĚĞĨŽƌŵŝŐſ
ĚĞŶĞƚĞũĂ͘/ŶĐůƷƐƉĂŶĞůůĚĞƉŽůŝĞƐƟƌğĞǆƉĂŶĚŝƚĚĞϯϬŵŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ƉĞƌĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞũƵŶƚĞƐ
ĚĞƌĞƚƌĂĐĐŝſ͘
ϰ͘ϱ͘EĞƚĞũĂĚĞƉĂƌĂŵĞŶƚƐ
EĞƚĞũĂŵĞĐăŶŝĐĂĚĞƉĂƌĂŵĞŶƚĚĞƉĞĚƌĂĞŶĞƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſƌĞŐƵůĂƌ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƉƌŽũĞĐĐŝſ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĞĚŽůůĚΖĂďƌĂƐŝƵƐĞĐ;ƐŝůŝĐĂƚĚΖĂůƵŵŝŶŝͿ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƚƵŶŐƌĂƵĚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚĂƚŵŝŐ͘
ƉůŝĐĂĐŝſŵĂŶƵůĂĚĞƉĂƟŶĂĂŵďƐŝůŝĐĂƚĞĨĞĐƚĞǀĞůĂĚƵƌĂĂĐĂďĂƚŵĂƚ͕ƚĞǆƚƵƌĂůůŝƐĂ͕ĚŝůƵŢĚĞƐĂŵď
ƵŶϰϬйĚĞĚŝůƵĞŶƚĂďĂƐĞĚĞƐŽůƵĐŝŽŶƐĚĞƐŝůŝĐĂƚƉŽƚăƐƐŝĐŝĞŵƵůƐŝŽŶƐĂĐƌşůŝƋƵĞƐ͕;ƌĞŶĚŝŵĞŶƚ͗
Ϭ͕ϬϳůͬŵϸĐĂĚĂŵăͿ͖ƉƌğǀŝĂĂƉůŝĐĂĐŝſĚΖƵŶĂŵăĚΖĞŵƉƌŝŵĂĐŝſƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůΖĂďƐŽƌĐŝſĂďĂƐĞĚĞ
ƐŽůƵĐŝŽŶƐĚĞƐŝůŝĐĂƚƉŽƚăƐƐŝĐŝĞŵƵůƐŝŽŶƐĂĐƌşůŝƋƵĞƐ͕ƐŽďƌĞƉĂƌĂŵĞŶƚĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
ϰ͘ϲ͘/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ
ƌŵĂƌŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŵĞƚăůͼůŝĐ͕ĚĞƐƵƉĞƌİĐŝĞ͕ĂŵďƉŽƌƚĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ͕ŐƌĂƵĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſ/WϰϬ͕
ĂŢůůĂŵĞŶƚĐůĂƐƐĞ//͕ƉĞƌĂϮϰŵžĚƵůƐ͘
^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĞŶƐƵƉĞƌİĐŝĞĚĞƌĞŐŝƐƚƌĞĚΖĞŶůůĂĕŝŶĨĞƌŝŽƌƉĞƌƉĂƐŝĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſ
ĚΖŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚΖ/d͕ĨŽƌŵĂƚƉĞƌĂƌŵĂƌŝĂŵďĐŽƐŝƉŽƌƚĂĚĞƉŽůŝğƐƚĞƌƌĞĨŽƌĕĂƚĂŵďĮďƌĂĚĞ
ǀŝĚƌĞĚĞϰϱϬǆϰϱϬǆϭϮϬŵŵ͘/ŶĐůƷƐƚĂŶĐĂŵĞŶƚĂŵďĐůĂƵ͕ĂĐĐĞƐƐŽƌŝƐ͕ƉĞĐĞƐĞƐƉĞĐŝĂůƐŝĮǆĂĐŝŽŶƐ͘
ĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſƐƵďƚĞƌƌăŶŝĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞůĐĂďůĞũĂƚĨŽƌŵĂĚĂƉĞƌƚƵďƉƌŽƚĞĐƚŽƌĚĞƉŽůŝĞƟůğĚĞ
ĚŽďůĞƉĂƌĞƚ͕ĚĞϲϯŵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞ͘
ĂŝǆĂƉĞƌĂĞŶĐĂƐƚĂƌĚĞϲĞůĞŵĞŶƚƐƐĞƌŝĞ^/DKE<ϰϱĐŽŵƉŽƐƚĂƉĞƌϮĞŶĚŽůůƐ͕ϮƚŽŵĞƐĚĞǀĞƵŝ
ĚĂĚĞƐŝϮĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐh^Ϯ͘Ϭ͘
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƉŽƚğŶĐŝĂ͕ĚĞϮŵžĚƵůƐ͕ďŝƉŽůĂƌ;ϮWͿ͕ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚŶŽŵŝŶĂůϰϬ͕ƉŽĚĞƌ
ĚĞƚĂůůϲŬ͕ĐŽƌďĂ/WͲD͘
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ  ĂƵƚŽŵăƟĐ  ŵĂŐŶĞƚŽƚğƌŵŝĐ͕  ĚĞ  Ϯ  ŵžĚƵůƐ͕  ďŝƉŽůĂƌ  ;ϮWͿ͕  ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚ  ŶŽŵŝŶĂů  Ϯϱ  ͕
ƉŽĚĞƌĚĞƚĂůůϲŬ͕ĐŽƌďĂ͘
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĂƵƚŽŵăƟĐŵĂŐŶğƟĐ͕ďŝƉŽůĂƌ;ϮWͿ͕ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚŶŽŵŝŶĂůϭϲ͕ƉŽĚĞƌĚĞƚĂůůϮϱŬ͕
ĐŽƌďĂD
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ  ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů  ŝŶƐƚĂŶƚĂŶŝ͕  ĚĞ  Ϯ  ŵžĚƵůƐ͕  ďŝƉŽůĂƌ  ;ϮWͿ͕  ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚ  ŶŽŵŝŶĂů  Ϯϱ  ͕
ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĂƚϯϬϬŵ͕ƉŽĚĞƌĚĞƚĂůůϲŬ͕ĐůĂƐƐĞ͘
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ĂďůĞŵƵůƟƉŽůĂƌZsͲ<͕ƐĞŶƚůĂƐĞǀĂƚĞŶƐŝſĂƐƐŝŐŶĂĚĂĚĞϬ͕ϲͬϭŬs͕ƌĞĂĐĐŝſĂůĨŽĐĐůĂƐƐĞĐĂ͕Ăŵď
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĐŽƵƌĞĐůĂƐƐĞϱ;Ͳ<ͿĚĞϰ'ϭϬŵŵϸĚĞƐĞĐĐŝſ͕ĂŵďĂŢůůĂŵĞŶƚĚĞƉŽůŝĞƟůğƌĞƟĐƵůĂƚ
;ZͿŝĐŽďĞƌƚĂĚĞWs;sͿ͘
ĂďůĞŵƵůƟƉŽůĂƌ,ϬϳͲ&;^Ϳ͕ƐĞŶƚůĂƐĞǀĂƚĞŶƐŝſĂƐƐŝŐŶĂĚĂĚĞϰϱϬͬϳϱϬs͕ƌĞĂĐĐŝſĂůĨŽĐĐůĂƐƐĞ
ĐĂͲƐϭď͕Ěϭ͕Ăϭ͕ĂŵďĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĐŽƵƌĞĐůĂƐƐĞϱ;Ͳ&ͿĚĞϯ'ϰŵŵϸĚĞƐĞĐĐŝſ͕ĂŵďĂŢůůĂŵĞŶƚĚĞ
ĐŽŵƉŽƐƚƌĞƟĐƵůĂƚĂďĂƐĞĚĞƉŽůŝŽůĞĮŶĂůůŝƵƌĞĚĞŚĂůžŐĞŶƐ;ͿŝĐŽďĞƌƚĂĚĞĐŽŵƉŽƐƚƌĞƟĐƵůĂƚĂ
ďĂƐĞĚĞƉŽůŝŽůĞĮŶĂůůŝƵƌĞĚĞŚĂůžŐĞŶƐ;Ϳ͘
ĂďůĞĞůğĐƚƌŝĐƉĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝſĚĞĚĂĚĞƐĞŶǆĂƌǆĂĚΖăƌĞĂůŽĐĂů;>EͿ͕hϰϬϬϲhͬhϰW>^,&
ΗWZz^D/EΗ͕ƟƉƵƐhͬhdW͕ĐĂƚĞŐŽƌŝĂϲ͕ĐůĂƐƐĞ͕ĚĞϰƉĂƌĞůůƐƚƌĞŶĂƚƐĂŵďĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐĚĞĐŽƵƌĞ
ƌşŐŝĚ͕ĐŽďĞƌƚĂĚĞƉŽůŝŽůĞĮŶĂƚĞƌŵŽƉůăƐƟĐĂ͕ĚĞƟƉƵƐĨƵŵĞǆϭ͘
WƌĞƐĂĚĞƚĞƌƌĂĂŵďĚƵĞƐƉŝƋƵĞƐĚΖĂĐĞƌĐŽƵƌĂƚĚĞϮŵĚĞůŽŶŐŝƚƵĚĐĂĚĂƐĐƵŶĂ͘
ϰ͘ϳ͘WĂǀŝŵĞŶƚƐ
ĂƐĞƉĞƌĂƉĂǀŝŵĞŶƚ͕ĚĞϰĐŵ͘ĚΖĞƐƉĞƐƐŽƌ͕ĚĞŵŽƌƚĞƌĚĞĐŝŵĞŶƚD//ͬͲWϯϮ͕ϱEƟƉƵƐDͲϭϬ͕
ƌĞŐůĞũĂĚĂŝĂƌƌĞŵŽůŝŶĂĚĂ͘/ŶĐůƷƐďĂŶĚĂĚĞƉĂŶĞůůƌşŐŝĚĚĞƉŽůŝĞƐƟƌğĞǆƉĂŶĚŝƚƉĞƌĂůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſ
ĚĞůƐũƵŶƚƐƉĞƌŝŵĞƚƌĂůƐĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſ͘
ƐŐůĂŽŶĂƚĚΖĞƐĐĂůĂĂŵďŵĂſĐĞƌăŵŝĐƉĞƌĨŽƌĂƚ͕ƌĞďƵƚĂŵďŵŽƌƚĞƌĚĞĐŝŵĞŶƚ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕DͲϱ͕
ĐŽŵďĂƐĞƉĞƌůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůΖĂĐĂďĂƚĚΖĞƐŐůĂŽŶĂƚ͘
WĞƌĮůĚĞůůĂƵƚſ͕^ĐŚůƺƚĞƌͲdZZKͲdDϰǆϯϬΗ^,>mdZͲ^z^dD^Η͕  ĚĞϯϬŵŵ͘ĚΖĂůƚƵƌĂ ŝϰ
ŵŵ͘ĚΖĂŵƉůĂĚĂ͕ƉĞƌũƵŶƚĂĚĞƉĂƌƟĐŝſ;ƉĞƌĂƵŶŝŽŶƐĂůŵĂƚĞŝǆŶŝǀĞůůͿ͘
WŽůŝƚŝĂďƌŝůůĂŶƚĂƚŵĞĐăŶŝĐƐĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞŵĂƌďƌĞ͘
KďĞƌƚƵƌĂǀĞŶƟůĂĐŝſĞŶƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞƉĞĚƌĂĨŽƌŵĂĚĂƉĞƌĞŶĐĂŝǆĞŶƉĞĕĂĚĞŵĂƌďƌĞĚĞϭϬĐŵ͘ǆ
ϭϬĐŵ͘ĂŵďǀŽƌĂƉĞƌĂƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚĚĞƌĞŝǆĂĨŽƌŵĂĚĂƉĞƌƉĞĕĂĚĞůůĂƵƚſĚĞϱŵŵ͘ĚĞŐƌƵŝǆ
ƚƌŽƋƵĞůĂĚĂĂŵďϯϲĨŽƌĂƚƐĚĞϭϬŵŵ͘ĚĞĚŝăŵĞƚƌĞŝƚƵďĚĞĐŽŶŶĞǆŝſĂĐĂŵďƌĂǀĞŶƟůĂĚĂĚĞWs
ĐŽƌƌƵŐĂƚĚĞϲϬĚĞĚŝăŵĞƚƌĞ͘
ŶƌĂũŽůĂƚĚĞƌĂũŽůĞƐĚĞŵĂƌďƌĞƌĞŵĂƵƌŽƉĂ͕ƉĞƌĂŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͕Wd/Wh^/;ϰϬͬϮϬǆϮϬͿŝĚĞϯ
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ƚŽŶĂůŝƚĂƚĚĞůĞƐƉĞĐĞƐ͘
ŶƌĂũŽůĂƚĚĞƌĂũŽůĞƐĚĞŵĂƌďƌĞƌĞŵĂƵƌŽƉĂ͕ƉĞƌĂŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͕Wd/Wh^//;ϯϱͬϮϬǆϮϬͿŝĚĞϯ
Đŵ͘ĚĞŐƌƵŝǆ͕ĂĐĂďĂƚĂƉŽůŝƌĞŶŽďƌĂ͕ƌĞďƵĚĞƐĂŵďĂĚŚĞƐŝƵĐŝŵĞŶƚſƐŵŝůůŽƌĂƚ͕ϮŝƌĞũƵŶƚĂĚĞƐ
ĂŵďŵŽƌƚĞƌĚĞũƵŶƚƐĐŝŵĞŶƚſƐ͕'ϭ͕ƉĞƌĂũƵŶƚĂŵşŶŝŵĂ;ĞŶƚƌĞϭ͕ϱŝϯŵŵͿ͕ĂŵďůĂŵĂƚĞŝǆĂ
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ĚĞƌĞƐŝĚƵƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĚĞŵŽůŝĐŝſĞǆƚĞƌŶĂĂůΖŽďƌĂŽĐĞŶƚƌĞĚĞǀĂůŽƌŝƚǌĂĐŝſŽĞůŝŵŝŶĂĐŝſĚĞ
ƌĞƐŝĚƵƐ͘dĂŵďĠƐĞƌǀĞŝĚĞůůŝƵƌĂŵĞŶƚ͕ůůŽŐƵĞƌŝƌĞĐŽůůŝĚĂĞŶŽďƌĂĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ͘
ăŶŽŶĚΖĂďŽĐĂŵĞŶƚƉĞƌůůŝƵƌĂŵĞŶƚĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌĚĞϱŵϹĂŵďƌĞƐŝĚƵƐŝŶĞƌƚĞƐĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶƐ͕
ŵŽƌƚĞƌƐŝƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐƉƌŽĚƵŢƚƐĂŽďƌĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝͬŽĚĞŵŽůŝĐŝſ͕ĞŶĂďŽĐĂĚŽƌĞƐƉĞĐşĮĐ͕
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ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚĚĞƌĞƐŝĚƵƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĚĞŵŽůŝĐŝſĞǆƚĞƌŶĂĂůΖŽďƌĂŽĐĞŶƚƌĞĚĞ
ǀĂůŽƌŝƚǌĂĐŝſŽĞůŝŵŝŶĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ͘
ăŶŽŶ ĚΖĂďŽĐĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ůůŝƵƌĂŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ  ĚĞ ϱ ŵϹ ĂŵďƌĞƐŝĚƵƐ  ŝŶĞƌƚĞƐ ĚĞ ŵĂŽŶƐ͕
ƚĞƵůĞƐ  ŝ  ŵĂƚĞƌŝĂůƐ  ĐĞƌăŵŝĐƐ͕  ƉƌŽĚƵŢƚƐ  Ă  ŽďƌĞƐ  ĚĞ  ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ  ŝͬŽ  ĚĞŵŽůŝĐŝſ͕  ĞŶ  ĂďŽĐĂĚŽƌ
ĞƐƉĞĐşĮĐ͕ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚĚĞƌĞƐŝĚƵƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĚĞŵŽůŝĐŝſĞǆƚĞƌŶĂĂůΖŽďƌĂŽ
ĐĞŶƚƌĞĚĞǀĂůŽƌŝƚǌĂĐŝſŽĞůŝŵŝŶĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ͘
ăŶŽŶ  ĚΖĂďŽĐĂŵĞŶƚ  ƉĞƌ  ůůŝƵƌĂŵĞŶƚ  ĚĞ  ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌ  ĚĞ  ϱ  ŵϹ  Ăŵď  ƚĞƌƌĞƐ  ƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐ  ĚĞ
ůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕  ĞŶ  ĂďŽĐĂĚŽƌ  ĞƐƉĞĐşĮĐ͕  ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ  ĚĞ  ƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚ  ĚĞ  ƌĞƐŝĚƵƐ  ĚĞ  ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ  ŝ
ĚĞŵŽůŝĐŝſĞǆƚĞƌŶĂĂůΖŽďƌĂŽĐĞŶƚƌĞĚĞǀĂůŽƌŝƚǌĂĐŝſŽĞůŝŵŝŶĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ͘
ϰ͘ϵ͘ŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝĂƐƐĂũŽƐ
ƐƐĂŝŐ  ƐŽďƌĞ  ƵŶĂ  ŵŽƐƚƌĂ  ĚĞ  ĨŽƌŵŝŐſ  Ăŵď  ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſ  ĚĞ͗  ĐŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂ  ĚĞů  ĨŽƌŵŝŐſ  ĨƌĞƐĐ
ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĞůŵğƚŽĚĞĚΖĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚĚĞůĐŽŶĚΖďƌĂŵƐŝƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ
ĚĞůĨŽƌŵŝŐſĞŶĚƵƌŝƚĂŵďĨĂďƌŝĐĂĐŝſĚĞĐŝŶĐƉƌŽǀĞƚĞƐ͕ĐƵƌĂĐŝſ͕ƌĞͲĐĂƉĕĂƚŝƌƵƉƚƵƌĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ͘
ƐƐĂŝŐƐƉĞƌĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŝĐŽŶƚƌŽůĚΖƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƌĞďůĞƌƚĚĞƐžůĂĚĞƋƵĂƚ͘ƐƐĂŝŐƐĂůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͗
WƌŽĐƚŽƌDŽĚŝĮĐĂƚ͘
ƐƐĂŝŐƐ  ƐŽďƌĞ  ƵŶĂ  ŵŽƐƚƌĂ  ĚĞ  ŵĂƌďƌĞ  Ž  ĐĂůĐăƌŝĂ͕  Ăŵď  ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſ  ĚĞ͗  ĚĞŶƐŝƚĂƚ  ĂƉĂƌĞŶƚ  ŝ
ĂďƐŽƌĐŝſĚΖĂŝŐƵĂ͕ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĚĞƐŐĂƐƚƉĞƌĨƌŝĐĐŝſ͕ŵžĚƵůĞůăƐƟĐŝĚƵƌĞƐĂ<ŶŽŽƉ͘
ϰ͘ϭϬ͘^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚ
ůŽƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞƐŽůĂƌĐŽŵƉŽƐƚƉĞƌƚĂŶƋƵĞƐƚƌĂƐůůĂĚĂďůĞƐĚĞ ϯ͕ϱϬǆϮ͕ϬϬŵ͕ĨŽƌŵĂĚĞƐ ƉĞƌ
ƉĂŶĞůůĚĞŵĂůůĂĞůĞĐƚƌŽƐŽůĚĂĚĂĂŵďƉůĞĐƐĚĞƌĞĨŽƌĕ͕ĚĞϮϬϬǆϭϬϬŵŵ͘ĚĞƉĂƐĚĞŵĂůůĂ͕Ăŵď
ĮůĨĞƌƌŽƐŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐĚĞϱŵŵ͘ĚĞĚŝăŵĞƚƌĞŝǀĞƌƟĐĂůƐĚĞϰŵŵ͕ƐŽůĚĂƚƐĞŶĞůƐĞǆƚƌĞŵƐĂƉĂůƐ
ǀĞƌƟĐĂůƐ  ĚĞ  ϰϬ  ŵŵ͘  ĚĞ  ĚŝăŵĞƚƌĞ͕  ĂĐĂďĂƚ  ŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚ͕  ĂŵŽƌƟƚǌĂďůĞƐ  ĞŶ  ϱ  ƵƐŽƐ  ŝ  ďĂƐĞƐ
ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵŝŐſ͕ĚĞϲϱǆϮϰǆϭϮĐŵ͕ĂŵďϴŽƌŝĮĐŝƐ͕ƉĞƌĂƐƵƉŽƌƚĚĞůƐƉĂůƐ͕ĂŵŽƌƟƚǌĂďůĞƐ
ĞŶ  ϱ  ƵƐŽƐ͕  ĮǆĂĚĞƐ  Ăů  ƉĂǀŝŵĞŶƚ  Ăŵď  ƉůĂƟŶĞƐ  ĚĞ  ϮϬǆϰ  ŵŵ͘  ŝ  ƚĂĐƐ  ĚΖĞǆƉĂŶƐŝſ  ĚΖĂĐĞƌ͘  DĂůůĂ
ĚΖŽĐƵůƚĂĐŝſĚĞƉŽůŝĞƟůğĚΖĂůƚĂĚĞŶƐŝƚĂƚ͕ĐŽůŽƌǀĞƌĚ͕ĐŽůͼůŽĐĂĚĂƐŽďƌĞůĞƐƚĂŶƋƵĞƐ͘
DĞƐĚĞůůŽŐƵĞƌĚĞĐĂƐĞƚĂƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂƉĞƌďĂŶǇƐƉĞƟƚƐĞŶŽďƌĂ͕ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐϭ͕ϳϬǆϬ͕ϵϬǆϮ͕ϯϬ
ŵ͘;ϭ͕ϲϬŵϸͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂƉĞƌ͗ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĞƚăůͼůŝĐĂ͕ƚĂŶĐĂŵĞŶƚƐĚĞǆĂƉĂĂŵďĂĐĂďĂŵĞŶƚĚĞ
ƉŝŶƚƵƌĂƉƌĞůĂĐĂĚĂ͕ĐŽďĞƌƚĂĚĞǆĂƉĂ͕ĂŢůůĂŵĞŶƚŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌŝĂ͕ƐĂŶĞũĂŵĞŶƚ
ŝĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ͕ƚƵďƐŇƵŽƌĞƐĐĞŶƚƐŝƉƵŶƚĚĞůůƵŵĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƚĞƌŵŽƐĞůğĐƚƌŝĐ͕ĮŶĞƐƚƌĞƐĚΖĂůƵŵŝŶŝĂŵď
ůůƵŶĞƚĂ  ŝ  ƌĞŝǆĞƐ͕  ƉŽƌƚĂ  ĚΖĞŶƚƌĂĚĂ  ĚĞ  ǆĂƉĂ͕  Ɛžů  ĐŽŶƚƌĂƉůĂĐĂƚ  ŚŝĚƌžĨƵŐ  Ăŵď  ĐĂƉĂ  ĂŶƟůůŝƐĐĂŶƚ͕
ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĚĞƚĂƵůĞƌĞŶƉĂƌĞƚƐ͕ǀăƚĞƌŝůĂǀĂďŽŝƉŽƌƚĂĚĞĨƵƐƚĂĞŶŝŶŽĚŽƌ͘
DĞƐĚĞůůŽŐƵĞƌĚĞĐĂƐĞƚĂƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂƉĞƌǀĞƐƚƵĂƌŝƐĞŶŽďƌĂ͕ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐϰ͕ϮϬǆϮ͕ϯϯǆϮ͕ϯϬŵ͘
;ϵ͕ϴϬŵϸͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂƉĞƌ͗ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĞƚăůͼůŝĐĂ͕ƚĂŶĐĂŵĞŶƚƐĚĞǆĂƉĂĂŵďĂĐĂďĂŵĞŶƚĚĞƉŝŶƚƵƌĂ
ƉƌĞůĂĐĂĚĂ͕  ĐŽďĞƌƚĂ  ĚĞ  ǆĂƉĂ͕  ĂŢůůĂŵĞŶƚ  ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕  ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ  ĚΖĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ͕  ƚƵďƐ  ŇƵŽƌĞƐĐĞŶƚƐ  ŝ
ƉƵŶƚĚĞůůƵŵĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĮŶĞƐƚƌĞƐĚΖĂůƵŵŝŶŝĂŵďůůƵŶĞƚĂŝƌĞŝǆĞƐ͕ƉŽƌƚĂĚΖĞŶƚƌĂĚĂĚĞǆĂƉĂ͕Ɛžů
ĚΖĂŐůŽŵĞƌĂƚ  ƌĞǀĞƐƟƚ  Ăŵď  Ws  ĐŽŶƟŶƵ  ŝ  ƉŽůŝĞƐƟƌğ  Ăŵď  ƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚ  ĞŶ  ďĂƐĞ  ĚĞ  ǆĂƉĂ  ŝ
ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĚĞƚĂƵůĞƌĞŶƉĂƌĞƚƐ͘
DĞƐĚĞůůŽŐƵĞƌĚĞĐĂƐĞƚĂƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂƉĞƌŵĞŶũĂĚŽƌĞŶŽďƌĂ͕ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐϳ͕ϴϳǆϮ͕ϯϯǆϮ͕ϯϬ
ŵ͘;ϭϴ͕ϰϬŵϸͿ͕ĐŽŵƉŽƐƚĂƉĞƌ͗ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĞƚăůͼůŝĐĂ͕ƚĂŶĐĂŵĞŶƚƐĚĞǆĂƉĂĂŵďĂĐĂďĂŵĞŶƚĚĞ
ƉŝŶƚƵƌĂ  ƉƌĞůĂĐĂĚĂ͕  ĐŽďĞƌƚĂ  ĚĞ  ǆĂƉĂ͕  ĂŢůůĂŵĞŶƚ  ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕  ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ  ĚΖĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ͕  ƚƵďƐ
ŇƵŽƌĞƐĐĞŶƚƐŝƉƵŶƚĚĞůůƵŵĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĮŶĞƐƚƌĞƐĚΖĂůƵŵŝŶŝĂŵďůůƵŶĞƚĂŝƌĞŝǆĞƐ͕ƉŽƌƚĂĚΖĞŶƚƌĂĚĂĚĞ
ǆĂƉĂ͕ƐžůĚΖĂŐůŽŵĞƌĂƚƌĞǀĞƐƟƚĂŵďWsĐŽŶƟŶƵŝƉŽůŝĞƐƟƌğĂŵďƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚĞŶďĂƐĞĚĞǆĂƉĂŝ
ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĚĞƚĂƵůĞƌĞŶƉĂƌĞƚƐ͘
ŽŶũƵŶƚĚΖĞƋƵŝƉƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂůĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůĂŶŽƌŵĂƟǀĂǀŝŐĞŶƚ
ĞŶŵĂƚğƌŝĂĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚĞŶĞůdƌĞďĂůů͘
&ĂƌŵĂĐŝŽůĂĚΖƵƌŐğŶĐŝĂƉĞƌĂĐĂƐĞƚĂĚΖŽďƌĂ͕ƉƌŽǀĞŢĚĂĚĞĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐŝĂŶƟƐğƉƟĐƐĂƵƚŽƌŝƚǌĂƚƐ͕
ŐĂƐĞƐĞƐƚğƌŝůƐ͕ĐŽƚſŚŝĚƌžĮů͕ďĞŶĞƐ͕ĞƐƉĂƌĂĚƌĂƉ͕ĂƉžƐŝƚƐĂĚŚĞƐŝƵƐ͕ƵŶƉĂƌĞůůĚĞƟƐŽƌĞƐ͕ƉŝŶĐĞƐ͕
ŐƵĂŶƚƐĚΖƵŶƐŽůƷƐ͕ďŽƐƐĂĚĞŐŽŵĂƉĞƌĂĂŝŐƵĂŝŐĞů͕ĂŶƟĞƐƉĂƐŵžĚŝĐƐ͕ĂŶĂůŐğƐŝĐƐ͕ƚžŶŝĐƐĐĂƌĚşĂĐƐ
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ĚΖƵƌŐğŶĐŝĂ͕ƵŶƚŽƌŶŝƋƵĞƚ͕ƵŶƚĞƌŵžŵĞƚƌĞĐůşŶŝĐŝǆĞƌŝŶŐƵĞƐĚΖƵŶƐŽůƷƐ͕ĮǆĂĚĂĂůƉĂƌĂŵĞŶƚĂŵď
ĐĂƌŐŽůƐŝƚĂĐƐ͘
ĂƌƚĞůůŐĞŶĞƌĂůŝŶĚŝĐĂƟƵĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĚĞWsĚĞƐĞƌŝŐƌĂĮĂ͕ĚĞϵϵϬǆϲϳϬŵŵ͕ĂŵŽƌƟƚǌĂďůĞĞŶϯ
ƵƐŽƐ͕ĮǆĂƚĂŵďďƌŝĚĞƐ͘
^ĞŶǇĂůĚΖĂĚǀĞƌƟŵĞŶƚ͕ĚĞWsĚĞƐĞƌŝŐƌĂĮĂ͕ĚĞϮϵϳǆϮϭϬŵŵ͕ĂŵďƉŝĐƚŽŐƌĂŵĂŶĞŐƌĞĚĞĨŽƌŵĂ
ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌƐŽďƌĞĨŽŶƐŐƌŽĐ͕ĂŵŽƌƟƚǌĂďůĞĞŶϯƵƐŽƐ͕ĮǆĂĚĂĂŵďďƌŝĚĞƐ͘
^ĞŶǇĂůĚĞƉƌŽŚŝďŝĐŝſ͕ĚĞWsĚĞƐĞƌŝŐƌĂĮĂ͕ĚĞϮϵϳǆϮϭϬŵŵ͕ĂŵďƉŝĐƚŽŐƌĂŵĂŶĞŐƌĞĚĞĨŽƌŵĂ
ĐŝƌĐƵůĂƌƐŽďƌĞĨŽŶƐďůĂŶĐ͕ĂŵŽƌƟƚǌĂďůĞĞŶϯƵƐŽƐ͕ĮǆĂĚĂĂŵďďƌŝĚĞƐ͘
^ĞŶǇĂůĚΖŽďůŝŐĂĐŝſ͕ĚĞWsĚĞƐĞƌŝŐƌĂĮĂ͕ĚĞϮϵϳǆϮϭϬŵŵ͕ĂŵďƉŝĐƚŽŐƌĂŵĂďůĂŶĐĚĞĨŽƌŵĂ
ĐŝƌĐƵůĂƌƐŽďƌĞĨŽŶƐďůĂƵ͕ĂŵŽƌƟƚǌĂďůĞĞŶϯƵƐŽƐ͕ĮǆĂĚĂĂŵďďƌŝĚĞƐ͘
^ĞŶǇĂů  ĚΖĞǆƟŶĐŝſ͕  ĚĞ  Ws  ĚĞ  ƐĞƌŝŐƌĂĮĂ͕  ĚĞ  ϮϵϳǆϮϭϬ  ŵŵ͕  Ăŵď  ƉŝĐƚŽŐƌĂŵĂ  ďůĂŶĐ  ĚĞ  ĨŽƌŵĂ
ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌƐŽďƌĞĨŽŶƐǀĞƌŵĞůů͕ĂŵŽƌƟƚǌĂďůĞĞŶϯƵƐŽƐ͕ĮǆĂĚĂĂŵďďƌŝĚĞƐ͘
^ĞŶǇĂůĚΖĞǀĂĐƵĂĐŝſ͕ƐĂůǀĂŵĞŶƚŝƐŽĐŽƌƐ͕ĚĞWsĚĞƐĞƌŝŐƌĂĮĂ͕ĚĞϮϵϳǆϮϭϬŵŵ͕ĂŵďƉŝĐƚŽŐƌĂŵĂ
ďůĂŶĐĚĞĨŽƌŵĂƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌƐŽďƌĞĨŽŶƐǀĞƌĚ͕ĂŵŽƌƟƚǌĂďůĞĞŶϯƵƐŽƐ͕ĮǆĂĚĂĂŵďďƌŝĚĞƐ͘

ZĞƵƐ͕ďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘
ůƐƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂĚ

ϱ͘ͲWZ^^hWK^d͛yh/MDdZ/>;WDͿ
WƵũĂĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚΖĞǆĞĐƵĐŝſƉĞƌ  ĐŽŶƚƌĂĐƚĂƉĞůƉƌŽũĞĐƚĞĚĞŶŽƵƉĂǀŝŵĞŶƚƉĞƌů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ
^ĂŶƚ:ĂƵŵĞĚĞZŝƵĚŽŵƐ ƉĞƌĂůΖĞǆƉƌĞƐƐĂĚĂƋƵĂŶƟƚĂƚĚĞK^ͲEd^ Kd D/> ^dͲEd^
/EYhEd hZK^  D YhZEdͲdZ^ Ed/D^  ŝ  ƋƵĞ  ĞƐ  ĚĞƐŐůŽƐƐĂ  Ăŵď  ůĞƐ  ƐĞŐƺĞŶƚƐ
ƋƵĂŶƟƚĂƚƐ͘

ϭ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶƐƉƌğǀŝĞƐ

ϳ͘ϱϳϴ͕ϱϯΦ

Ϯ͘ĞŵŽůŝĐŝŽŶƐ

Ϯϱ͘ϱϮϭ͕ϲϱΦ

ϯ͘ŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ

ϭϵ͘ϴϭϰ͕ϳϵΦ

ϰ͘&ŽŶĂŵĞŶƚĂĐŝŽŶƐ

Ϯϭ͘ϴϮϮ͕ϲϭΦ

ϱ͘EĞƚĞũĂĚĞƉĂƌĂŵĞŶƚƐ

ϴϵϬ͕ϲϯΦ

ϲ͘/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ

ϭϬ͘Ϭϳϭ͕ϭϳΦ

ϳ͘WĂǀŝŵĞŶƚƐ

ϭϭϲ͘ϴϮϵ͕ϲϴΦ

ϴ͘'ĞƐƟſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ

ϰ͘ϱϲϱ͕ϭϬΦ

ϵ͘ŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝĂƐƐĂŝŐ

ϯ͘ϬϮϯ͕ϬϳΦ

ϭϬ͘^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚ

Ϯ͘ϲϯϯ͕ϮϬΦ

WZ^^hWK^dΖyh/MDdZ/>;WDͿ ϮϭϮ͘ϳϱϬ͕ϰϯΦ

ZĞƵƐ͕ďƌŝůĚĞϮϬϮϭ

ůƐƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ

:ŽĂŶ͘'ĂǀĂůĚăŝ:ŽƌĚŝ:͘ZŽŵĞƌĂ
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ϲ͘ͲW>KE//KE^
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ϲ͘ϭ͘W>KE//KE^'EZ>^>Ζ/&//M&h>dd/s^/KELD/Yh^
ĂƉşƚŽůWƌĞůŝŵŝŶĂƌ͗ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐ'ĞŶĞƌĂůƐ
EĂƚƵƌĂůĞƐĂŝŽďũĞĐƚĞĚĞůWůĞĐ'ĞŶĞƌĂů
ƌƟĐůĞϭ͘ͲůƉƌĞƐĞŶƚWůĞĐ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƚĠĐĂƌăĐƚĞƌƐƵƉůĞƚŽƌŝĚĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ
ĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ͘
ŵďĚſƐ͕ĐŽŵĂƉĂƌƚĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐƚĞŶĞŶĐŽŵĂĮŶĂůŝƚĂƚƌĞŐƵůĂƌůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐĮǆĂŶƚͲŶĞ
ĞůƐŶŝǀĞůůƐƚğĐŶŝĐƐŝĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĞǆŝŐŝďůĞƐŝƉƌĞĐŝƐĞŶůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶ͕ƐĞŐŽŶƐĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞŝ
ĚΖĂĐŽƌĚ ĂŵďůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſĂƉůŝĐĂďůĞ͕ĂůWƌŽŵŽƚŽƌ ŽƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĚĞůΖŽďƌĂ͕ĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞ
ůΖŽďƌĂ͕ĂůƐƐĞƵƐƚğĐŶŝĐƐŝĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚƐ͕ĂůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŝĂůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ͕ĂŝǆşĐŽŵůĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶƐĞŶƚƌĞĞůůƐŝůĞƐƐĞǀĞƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĞŶŽƌĚƌĞĂůΖĂĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚΖŽďƌĂ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĚĞůŽŶƚƌĂĐƚĞĚΖKďƌĂ
ƌƟĐůĞϮ͘Ͳ/ŶƚĞŐƌĞŶĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐƌĞůĂĐŝŽŶĂƚƐƉĞƌŽƌĚƌĞĚĞƌĞůĂĐŝſƉĞůƋƵĞĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŝǆĂůǀĂůŽƌĚĞůĞƐƐĞǀĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶƐĞŶĐĂƐĚΖŽŵŝƐƐŝſŽĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝſĂƉĂƌĞŶƚ͗
ϭ͘>ĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĮǆĂĚĞƐĞŶĞůŵĂƚĞŝǆĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĞ
ĚΖĞŵƉƌĞƐĂŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚĚΖŽďƌĂƐŝĠƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŝǆ͘
Ϯ͘ůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ͘
ϯ͘ůƉƌĞƐĞŶƚWůĞĐ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐ͘
ϰ͘>ĂƌĞƐƚĂĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ;ŵĞŵžƌŝĂ͕ƉůăŶŽůƐ͕
ŵĞĚŝĐŝŽŶƐŝƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚͿ͘
>ĞƐŽƌĚƌĞƐŝŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſĨĂĐƵůƚĂƟǀĂĚĞůĞƐŽďƌĞƐƐΖŝŶĐŽƌƉŽƌĞŶĂůWƌŽũĞĐƚĞĐŽŵĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſ͕
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƉƌĞĐŝƐŝſĚĞůĞƐƐĞǀĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶƐ͘ŶĐĂĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ůĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶƐůŝƚĞƌĂůƐƉƌĞǀĂůĞŶ
ƐŽďƌĞůĞƐŐƌăĮƋƵĞƐŝĞŶĞůƐƉůăŶŽůƐ͕ůĂĐŽƚĂƉƌĞǀĂůƐŽďƌĞůĂŵŝĚĂĂĞƐĐĂůĂ͘

ĂƉşƚŽů/͗ŽŶĚŝĐŝŽŶƐ&ĂĐƵůƚĂƟǀĞƐ
ƉşŐƌĂĨϭ͗ĞůŝŵŝƚĂĐŝſ'ĞŶĞƌĂůĚĞ&ƵŶĐŝŽŶƐdğĐŶŝƋƵĞƐ
>ΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŝƌĞĐƚŽƌ
ƌƟĐůĞϯ͘ͲŽƌƌĞƐƉŽŶĂůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŝƌĞĐƚŽƌ͗
ĂͿŽŵƉƌŽǀĂƌůΖĂĚĞƋƵĂĐŝſĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſƉƌŽũĞĐƚĂĚĂĂůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐƌĞĂůƐĚĞůƐžů͘
ďͿZĞĚĂĐƚĂƌĞůƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƌĞĐƟĮĐĂĐŝŽŶƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞƋƵĞĐĂůŐƵŝŶ͘
ĐͿƐƐŝƐƟƌĂůĞƐŽďƌĞƐ͕ƚĂŶƚĞƐǀĞŐĂĚĞƐĐŽŵŚŽƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝůĂƐĞǀĂŶĂƚƵƌĂůĞƐĂŝĐŽŵƉůĞǆŝƚĂƚ͕ƉĞƌƚĂůĚĞƌĞƐŽůĚƌĞ
ůĞƐĐŽŶƟŶŐğŶĐŝĞƐƋƵĞĞƐƉƌŽĚƵŢƐƐŝŶŝŝŵƉĂƌƟƌůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĞƐƋƵĞĐĂůŐƵŝŶƉĞƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
ůĂƐŽůƵĐŝſĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐĂĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
ĚͿŽŽƌĚŝŶĂƌůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĞŶŽďƌĂĚΖĂůƚƌĞƐƚğĐŶŝĐƐƋƵĞ͕ĞŶĞůƐĞƵĐĂƐ͕ĐŽŶĐŽƌƌŝŶĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſĂŵďĨƵŶĐŝſ
ƉƌžƉŝĂĞŶĂƐƉĞĐƚĞƐƉĂƌĐŝĂůƐĚĞůĂƐĞǀĂĞƐƉĞĐŝĂůŝƚĂƚ͘
ĞͿƉƌŽǀĂƌůĞƐĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐƉĂƌĐŝĂůƐĚΖŽďƌĂ͕ůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſ ĮŶĂů ŝĂƐƐĞƐƐŽƌĂƌĞůƉƌŽŵŽƚŽƌĞŶůΖĂĐƚĞ ĚĞůĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſ͘
ĨͿWƌĞƉĂƌĂƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĮŶĂůĚĞůΖŽďƌĂŝĞǆƉĞĚŝƌŝƐƵďƐĐƌŝƵƌĞũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵďůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞ
dğĐŶŝĐ͕ĞůĐĞƌƟĮĐĂƚĚĞĮŶĂůĚΖŽďƌĂ͘
>ΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ
ƌƟĐůĞϰ͘ͲŽƌƌĞƐƉŽŶĂůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ͗
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ĂͿZĞĚĂĐƚĂƌĞůĚŽĐƵŵĞŶƚĚΖĞƐƚƵĚŝŝĂŶăůŝƐŝĚĞůWƌŽũĞĐƚĞĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƉƌĞǀŝƐƚĂůΖĂƌƟĐůĞϭ͘ϰ͘ĚĞůĞƐdĂƌŝĨĞƐ
ĚΖ,ŽŶŽƌĂƌŝƐĂƉƌŽǀĂĚĞƐƉĞƌZ͘͘ϯϭϰͬϭϵϳϵ͕ĚĞϭϵĚĞŐĞŶĞƌ͘
ďͿWůĂŶŝĮĐĂƌ͕ĂůĂǀŝƐƚĂĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐ͕ĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞŝĚĞůĂŶŽƌŵĂƟǀĂƚğĐŶŝĐĂĚΖĂƉůŝĐĂĐŝſ͕Ğů
ĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝĞĐŽŶžŵŝĐĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͘
ĐͿĨĞĐƚƵĂƌĞůƌĞƉůĂŶƚĞŝŐĚĞůΖŽďƌĂŝƉƌĞƉĂƌĂƌůΖĂĐƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐƵďƐĐƌŝďŝŶƚͲůĂũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵďůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŝ
ĂŵďĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͘
ĚͿŽŵƉƌŽǀĂƌ ůĞƐŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƐ͕ŵŝƚũĂŶƐĂƵǆŝůŝĂƌƐŝƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚĞŶĞůƚƌĞďĂůů͕
ĐŽŶƚƌŽůĂŶƚͲŶĞůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐƚĂĞǆĞĐƵĐŝſ͘
ĞͿKƌĚĞŶĂƌŝĚŝƌŝŐŝƌůΖĞǆĞĐƵĐŝſŵĂƚĞƌŝĂůĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͕ĂŵďůĞƐŶŽƌŵĞƐƚğĐŶŝƋƵĞƐŝĂŵďůĞƐƌĞŐůĞƐ
ĚĞďŽŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͘
ĨͿůĂďŽƌĂƌƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝĨĞƌŽĚŝƐƉŽƐĂƌůĞƐƉƌŽǀĞƐŝĂƐƐĂŝŐƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐŝ
ĂůƚƌĞƐƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂƐĞŐŽŶƐůĞƐĨƌĞƋƺğŶĐŝĞƐĚĞŵŽƐƚƌĞŝŐƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐĞŶĞůƉůĂĚĞ ĐŽŶƚƌŽů͕Ăŝǆş ĐŽŵ
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YƵĂŶůĂŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂĚĞůĞƐŽďƌĞƐŚŽƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝŝĂŝǆşĞƐĐŽŶƐŝŐŶŝĞŶĞůWůĞĐĚĞΗŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĚΖşŶĚŽůĞ
ĨĂĐƵůƚĂƟǀĂΗĞůĞůĞŐĂƚĚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƐĞƌăƵŶĨĂĐƵůƚĂƟƵĚĞŐƌĂƵƐƵƉĞƌŝŽƌŽŐƌĂƵŵŝŐ͕ƐĞŐŽŶƐĞůƐĐĂƐŽƐ͘
ůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌăĞůƉĞƌƐŽŶĂůĨĂĐƵůƚĂƟƵŽĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƋƵĞĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐΖŽďůŝŐƵŝ
ĂŵĂŶƚĞŶŝƌĞŶůΖŽďƌĂĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕ŝĞůƚĞŵƉƐĚĞĚĞĚŝĐĂĐŝſĐŽŵƉƌŽŵĞƐĂ͘
>ΖŝŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚΖĂƋƵĞƐƚĂŽďůŝŐĂĐŝſŽ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂŵĂŶĐĂĚĞƋƵĂůŝĮĐĂĐŝſƐƵĮĐŝĞŶƚƉĞƌƉĂƌƚĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů
ƐĞŐŽŶƐůĂŶĂƚƵƌĂůĞƐĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͕ĨĂĐƵůƚĂƌăůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞƉĞƌŽƌĚĞŶĂƌůĂƉĂƌĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͕ƐĞŶƐĞĐĂƉ
ĚƌĞƚĂƌĞĐůĂŵĂĐŝſ͕ĮŶƐƋƵĞƐŝŐƵŝĞƐŵĞŶĂĚĂůĂĚĞĮĐŝğŶĐŝĂ͘
WƌĞƐğŶĐŝĂĚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞŶůΖŽďƌĂ
ƌƟĐůĞϭϬ͘ͲůĂƉĚΖŽďƌĂ͕ƉĞƌĞůůŵĂƚĞŝǆŽŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĞůƐƐĞƵƐƚğĐŶŝĐƐŽĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚƐ͕ĞƐƚĂƌăƉƌĞƐĞŶƚĚƵƌĂŶƚůĂ
ũŽƌŶĂĚĂůĞŐĂůĚĞƚƌĞďĂůůŝĂĐŽŵƉĂŶǇĂƌăůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŽůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐĞŶůĞƐǀŝƐŝƚĞƐƋƵĞĨĂĐŝŶ
ĂůĞƐŽďƌĞƐ͕ƉŽƐĂŶƚͲƐĞĂůĂƐĞǀĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſƉĞƌĂůĂƉƌăĐƟĐĂĚĞůƐƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐƋƵĞĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ
ŝƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŶƚͲůŽƐůĞƐĚĂĚĞƐƋƵĞĐĂůŐƵŝŶƉĞƌĂůĂĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞŵĞĚŝĐŝŽŶƐŝůŝƋƵŝĚĂĐŝŽŶƐ͘
dƌĞďĂůůƐŶŽĞƐƟƉƵůĂƚƐĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚ
ƌƟĐůĞϭϭ͘ͲƐŽďůŝŐĂĐŝſĚĞůĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂĞǆĞĐƵƚĂƌƚŽƚĞůƋƵĞƐŝŐƵŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂůĂďŽŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĂƐƉĞĐƚĞ
ĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͕ĞŶĐĂƌĂƋƵĞŶŽĞƐƚƌŽďŝĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞWƌŽũĞĐƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞ͕

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ƐĞŶƐĞƐĞƉĂƌĂƌͲƐĞĚĞůƐĞƵĞƐƉĞƌŝƚŝƌĞĐƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſ͕ŚŽĚŝƐƉŽƐŝůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞĚŝŶƐĞůƐůşŵŝƚƐĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚƐ
ƋƵĞĞůƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐŚĂďŝůŝƟŶƉĞƌĂĐĂĚĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂŝƟƉƵƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſ͘
ŶĐĂƐĚĞĚĞĨĞĐƚĞĚΖĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝſĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ͕ƐΖĞŶƚĞŶĚƌăƋƵĞĐĂůƵŶƌĞĨŽƌŵĂƚĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞ  ƌĞƋƵĞƌŝŶƚ  ĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚ  ĞǆƉƌĠƐ  ĚĞ  ůĂ  ƉƌŽƉŝĞƚĂƚ  ƚŽƚĂ  ǀĂƌŝĂĐŝſ  ƋƵĞ  ƐƵƉŽƐŝ  ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ  ĚĞ  ƉƌĞƵƐ
ĚΖĂůŐƵŶĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂĞŶŵĠƐĚĞůϮϬƉĞƌϭϬϬŽĚĞůƚŽƚĂůĚĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĞŶŵĠƐĚΖƵŶϭϬƉĞƌϭϬϬ͘
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶƐ͕ĂĐůĂƌŝŵĞŶƚƐŝŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐĚĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ
ƌƟĐůĞϭϮ͘ͲYƵĂŶĞƐƚƌĂĐƟĚΖĂĐůĂƌŝƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŽŵŽĚŝĮĐĂƌƉƌĞĐĞƉƚĞƐĚĞůƐWůĞĐƐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐŽŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐ
ĚĞůƐƉůăŶŽůƐŽĐƌŽƋƵŝƐ͕ůĞƐŽƌĚƌĞƐŝŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƌĂŶƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚƉĞƌĞƐĐƌŝƚĂů
ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƋƵĞ ĞƐƚĂƌăŽďůŝŐĂƚĂƚŽƌŶĂƌĞůƐ ŽƌŝŐŝŶĂůƐ ŽůĞƐĐžƉŝĞƐ ƐƵďƐĐƌŝďŝŶƚ ĂŵďůĂ ƐĞǀĂ ƐŝŐŶĂƚƵƌĂĞů
ĐŽŶĨŽƌŵĞƋƵĞĮŐƵƌĂƌăĂůƉĞƵĚĞƚŽƚĞƐůĞƐŽƌĚƌĞƐ͕ĂǀŝƐŽƐŽŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƋƵĞƌĞďŝ͕ƚĂŶƚĚĞůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽ
ƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐĐŽŵĚĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͘
YƵĂůƐĞǀŽůƌĞĐůĂŵĂĐŝſƋƵĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂǀƵůŐƵŝĨĞƌĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕
ŚĂƵƌăĚĞĚŝƌŝŐŝƌͲůĂ͕ĚŝŶƐƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĚĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞƚƌĞƐĚŝĞƐ͕ĂĂƋƵĞůůƋƵĞůΖŚĂŐƵĠƐĚŝĐƚĂƚ͕ĞůƋƵĂůĚŽŶĂƌăĂů
ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƌĞďƵƚƐŝĂŝǆşŚŽƐŽů͘ůŝĐŝƚĠƐ͘
ƌƟĐůĞϭϯ͘ͲůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƉŽĚƌăƌĞƋƵĞƌŝƌĚĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŽĚĞůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ͕ƐĞŐŽŶƐůĞƐ
ƐĞǀĞƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞƐ ĐŽŵĞƐĞƐ͕ůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐŽĂĐůĂƌŝŵĞŶƚƐ ƋƵĞ ĐĂůŐƵŝŶƉĞƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŝ
ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘
ZĞĐůĂŵĂĐŝŽŶƐĐŽŶƚƌĂůĞƐŽƌĚƌĞƐĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂ
ƌƟĐůĞϭϰ͘Ͳ>ĞƐƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶƐƋƵĞĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂǀƵůŐƵŝĨĞƌĐŽŶƚƌĂůĞƐŽƌĚƌĞƐŽŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĚŝŵĂŶĂĚĞƐĚĞůĂ
ŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂ͕ƐŽůĂŵĞŶƚƉŽĚƌăƉƌĞƐĞŶƚĂƌͲůĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͕ĚĂǀĂŶƚůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚ͕ƐŝƐſŶ
ĚΖŽƌĚƌĞĞĐŽŶžŵŝĐŝĚΖĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞƐƟƉƵůĂĚĞƐĞŶĞůƐWůĞĐƐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ͘ŽŶƚƌĂ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐ  ĚΖŽƌĚƌĞ  ƚğĐŶŝĐ  ĚĞ  ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ  Ž  ĚĞ  ůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌ  Ž  ƌƋƵŝƚĞĐƚĞ  dğĐŶŝĐ͕  ŶŽ  ƐΖĂĚŵĞƚƌă  ĐĂƉ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝſ͕ŝĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƉŽĚƌăƐĂůǀĂƌůĂƐĞǀĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ͕ƐŝŚŽĞƐƟŵĂŽƉŽƌƚƷ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĞǆƉŽƐŝĐŝſ
ƌĂŽŶĂĚĂĚŝƌŝŐŝĚĂĂůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͕ĞůƋƵĂůƉŽĚƌăůŝŵŝƚĂƌůĂƐĞǀĂƌĞƐƉŽƐƚĂĂůΖĂĐƵƐĂŵĞŶƚĚĞƌĞĐĞƉĐŝſƋƵĞĞŶƚŽƚ
ĐĂƐƐĞƌăŽďůŝŐĂƚŽƌŝƉĞƌĂƋƵĞƐƚƟƉƵƐĚĞƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶƐ͘
ZĞĐƵƐĂĐŝſƉĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůŶŽŵĞŶĂƚƉĞƌůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ
ƌƟĐůĞϭϱ͘ͲůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌŶŽƉŽĚƌăƌĞĐƵƐĂƌĂůƐƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐ͕ƉĂƌĞůůĂĚŽƌƐ͕ŽƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚƉĞƌĂƋƵĞƐƚƐ
ĚĞůĂǀŝŐŝůăŶĐŝĂĚĞůΖŽďƌĂ͕ŶŝĚĞŵĂŶĂƌƋƵĞƉĞƌƉĂƌƚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚĞƐĚĞƐŝŐŶŝŶĂůƚƌĞƐĨĂĐƵůƚĂƟƵƐƉĞƌĂůƐ
ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐŝŵĞĚŝĐŝŽŶƐ͘
YƵĂŶĞƐĐƌĞŐƵŝƉĞƌũƵĚŝĐĂƚƉĞƌůĂƐĞǀĂƚĂƐĐĂ͕ƉƌŽĐĞĚŝƌăĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĂůůžĞƐƟƉƵůĂƚĂůΖĂƌƟĐůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚ͕ƉĞƌž
ƐĞŶƐĞƋƵĞƉĞƌĂŝǆžŶŽĞƐƉƵŐƵŝŶŝŶƚĞƌƌŽŵƉƌĞŶŝƉĞƌƚƵƌďĂƌůĂŵĂƌǆĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͘

&ĂůƚĞƐĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů
ƌƟĐůĞϭϲ͘Ͳ>ΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͕ĞŶĞůĐĂƐĚĞĚĞƐŽďĞĚŝğŶĐŝĂĂůĞƐƐĞǀĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶĐŽŵƉĞƚğŶĐŝĂŽ
ŶĞŐůŝŐğŶĐŝĂŐƌĞƵƋƵĞĐŽŵƉƌŽŵĞƟŽƉĞƌƚŽƌďŝůĂŵĂƌǆĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͕ƉŽĚƌăƌĞƋƵĞƌŝƌĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƉĞƌƋƵğ
ĂƉĂƌƟĚĞůΖŽďƌĂĂůƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐŽŽƉĞƌĂƌŝƐĐĂƵƐĂŶƚƐĚĞůĂƉĞƌƚŽƌďĂĐŝſ͘
ƌƟĐůĞϭϳ͘ͲůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƉŽĚƌăƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚĂƌĐĂƉşƚŽůƐŽƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂĂĂůƚƌĞƐĐŽŶƚƌĂĐƟƐƚĞƐŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐ͕
ƐƵďũĞĐƚĂŶƚͲƐĞĞŶĞůƐĞƵĐĂƐ͕ĂĂůůžĞƐƟƉƵůĂƚĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŝƐĞŶƐĞƉĞƌũƵĚŝĐŝĚĞůĞƐƐĞǀĞƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶƐĐŽŵĂŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůΖŽďƌĂ͘

ƉşŐƌĂĨϯ͗WƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐƌĞůĂƟǀĞƐĂůƐƚƌĞďĂůůƐ͕ĂůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂůƐŵŝƚũĂŶƐĂƵǆŝůŝĂƌƐ
ĂŵŝŶƐŝĂĐĐĞƐƐŽƐ
ƌƟĐůĞϭϴ͘ͲůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚŝƐƉŽƐĂƌăƉĞůƐĞƵĐŽŵƉƚĞĚĞůƐĂĐĐĞƐƐŽƐĂůΖŽďƌĂ͕ůĂƐĞŹĂůŝƚǌĂĐŝſŝĞůƐĞƵƚĂŶĐĂŵĞŶƚ
ŽǀĂůůĂƚ͘
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>ΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐƉŽĚƌăĞǆŝŐŝƌůĂƐĞǀĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŽŵŝůůŽƌĂ͘
ZĞƉůĂŶƚĞŝŐ
ƌƟĐůĞϭϵ͘ͲůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌŝŶŝĐŝĂƌăůĞƐŽďƌĞƐƌĞƉůĂŶƚĞũĂŶƚͲůĞƐĞŶĞůƚĞƌƌĞŶǇŝĂƐƐĞŶǇĂůĂŶƚͲŶĞůĞƐƌĞĨĞƌğŶĐŝĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐƋƵĞŵĂŶƟŶĚƌăĐŽŵĂďĂƐĞĚΖƵůƚĞƌŝŽƌƐƌĞƉůĂŶƚĞŝŐƐƉĂƌĐŝĂůƐ͘ƋƵĞƐƚƐƚƌĞďĂůůƐĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶĂ
ĐăƌƌĞĐĚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂŝŝŶĐůŽƐŽƐĞŶůĂƐĞǀĂŽĨĞƌƚĂ͘
ůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐŽƚŵĞƚƌăĞůƌĞƉůĂŶƚĞŝŐĂůΖĂƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐŝƵŶĂǀĞŐĂĚĂĂƋƵĞƐƚ
ƷůƟŵŚĂŐŝĚŽŶĂƚůĂƐĞǀĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚƉƌĞƉĂƌĂƌăƵŶĂĂĐƚĂĂĐŽŵƉĂŶǇĂĚĂĚΖƵŶƉůăŶŽůƋƵĞŚĂƵƌăĚĞƐĞƌĂƉƌŽǀĂƚ
ƉĞƌůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͕ŝƐĞƌăƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌůΖŽŵŝƐƐŝſĚΖĂƋƵĞƐƚƚƌăŵŝƚ͘
ŽŵĞŶĕĂŵĞŶƚĚĞůΖŽďƌĂ͘ZŝƚŵĞĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
ƌƟĐůĞϮϬ͘ͲůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĐŽŵĞŶĕĂƌăůĞƐŽďƌĞƐĞŶĞůƚĞƌŵŝŶŝŵĂƌĐĂƚĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŶƚͲůĞƐĞŶůĂĨŽƌŵĂŶĞĐĞƐƐăƌŝĂƉĞƌƋƵğĚŝŶƐĚĞůƐƉĞƌşŽĚĞƐƉĂƌĐŝĂůƐĂƐƐĞŶǇĂůĂƚƐĞŶĞůWůĞĐĞƐŵĞŶƚĂƚ
ƋƵĞĚŝŶĞǆĞĐƵƚĂƚƐĞůƐƚƌĞďĂůůƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐŝ͕ĞŶĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂ͕ůΖĞǆĞĐƵĐŝſƚŽƚĂůĞƐĚƵŐƵŝĂƚĞƌŵĞĚŝŶƐĚĞů
ƚĞƌŵŝŶŝĞǆŝŐŝƚĞŶĞůŽŶƚƌĂĐƚĞ͘
KďůŝŐĂƚžƌŝĂŵĞŶƚ  ŝ ƉĞƌ  ĞƐĐƌŝƚ͕  Ğů ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ  ŚĂƵƌă  ĚĞ  ĚŽŶĂƌ  ĐŽŵƉƚĞ  Ă  ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ  ŝ Ă  ůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌ  Ž
ƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐĚĞůĐŽŵĞŶĕĂŵĞŶƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĂůŵĞŶǇƐĂŵďƚƌĞƐĚŝĞƐĚΖĂŶƟĐŝƉĂĐŝſ͘
KƌĚƌĞĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
ƌƟĐůĞϮϭ͘ͲŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſĚĞůΖŽƌĚƌĞĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĠƐĨĂĐƵůƚĂƚĚĞůĂŽŶƚƌĂĐƚĂ͕ĞǆĐĞƉƚĞĂƋƵĞůůƐ
ĐĂƐŽƐĞŶƋƵğ͕ƉĞƌĐŝƌĐƵŵƐƚăŶĐŝĞƐĚΖŽƌĚƌĞƚğĐŶŝĐ͕ůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂĞƐƟŵŝĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚǀĂƌŝĂƌ͘
&ĂĐŝůŝƚĂƚƉĞƌĂĂůƚƌĞƐŽŶƚƌĂĐƟƐƚĞƐ
ƌƟĐůĞϮϮ͘Ͳ ΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂ͕ĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ'ĞŶĞƌĂůŚĂƵƌăĚĞĚŽŶĂƌ
ƚŽƚĞƐ  ůĞƐ  ĨĂĐŝůŝƚĂƚƐ  ƌĂŽŶĂďůĞƐ  ƉĞƌ  Ă  ůĂ  ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ  ĚĞůƐ  ƚƌĞďĂůůƐ  ƋƵĞ  ƐŝŐƵŝŶ  ĞŶĐŽŵĞŶĂƚƐ  Ă  ƚŽƚƐ  ĞůƐ  ĂůƚƌĞƐ
ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĞƐ ƋƵĞ  ŝŶƚĞƌǀŝŶŐƵŝŶ  ĞŶ ůΖŽďƌĂ͘  ŝǆž  ƐĞŶƐĞ ƉĞƌũƵĚŝĐŝ ĚĞ ůĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝŽŶƐ ĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐ ƋƵĞ
ƟŶŐƵŝŶůůŽĐĞŶƚƌĞŽŶƚƌĂĐƟƐƚĞƐƉĞƌƵƟůŝƚǌĂĐŝſĚĞŵŝƚũĂŶƐĂƵǆŝůŝĂƌƐŽƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚƐĚΖĞŶĞƌŐŝĂŽĂůƚƌĞƐ
ĐŽŶĐĞƉƚĞƐ͘
ŶĐĂƐĚĞůŝƟŐŝ͕ĂŵďĚſƐŽŶƚƌĂĐƟƐƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚĂƌĂŶĂůůžƋƵĞƌĞƐŽůŐƵŝůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂ͘

ŵƉůŝĂĐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞƉĞƌĐĂƵƐĞƐŝŵƉƌĞǀŝƐƚĞƐŽĚĞĨŽƌĕĂŵĂũŽƌ
ƌƟĐůĞ Ϯϯ͘Ͳ YƵĂŶƐŝŐƵŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌ ŵŽƟƵŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌƋƵĂůƐĞǀŽůĂĐĐŝĚĞŶƚĂŵƉůŝĂƌĞůWƌŽũĞĐƚĞ͕ ŶŽ
ƐΖŝŶƚĞƌƌŽŵƉƌĂŶĞůƐƚƌĞďĂůůƐŝĞƐĐŽŶƟŶƵĂƌĂŶƐĞŐŽŶƐůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĨĞƚĞƐƉĞƌůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞĞŶƚĂŶƚĞƐĨŽƌŵƵůĂŽ
ƚƌĂŵŝƚĂĞůWƌŽũĞĐƚĞZĞĨŽƌŵĂƚ͘
ůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐƚăŽďůŝŐĂƚĂƌĞĂůŝƚǌĂƌĂŵďĞůƐĞƵƉĞƌƐŽŶĂůŝĞůƐƐĞƵƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂůůžƋƵĞůĂŝƌĞĐĐŝſĚĞůĞƐ
ŽďƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƉĞƌĨĞƌĐĂůĕĂƚƐ͕ĂƉƵŶƚĂůĂŵĞŶƚƐ͕ĞŶĚĞƌƌŽĐƐ͕ƌĞĐĂůĕĂŵĞŶƚƐŽƋƵĂůƐĞǀŽůŽďƌĂĚĞĐĂƌăĐƚĞƌƵƌŐĞŶƚ͕
ĂŶƟĐŝƉĂŶƚĚĞŵŽŵĞŶƚĂƋƵĞƐƚƐĞƌǀĞŝ͕ůΖŝŵƉŽƌƚĚĞůƋƵĂůůŝƐĞƌăĐŽŶƐŝŐŶĂƚĞŶƵŶƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĂĚĚŝĐŝŽŶĂůŽĂďŽŶĂƚ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚ͕ĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƋƵĞƐΖĞƐƟƉƵůŝ͘
WƌſƌƌŽŐĂƉĞƌĐĂƵƐĂĚĞĨŽƌĕĂŵĂũŽƌ
ƌƟĐůĞϮϰ͘Ͳ ^ŝƉĞƌĐĂƵƐĂĚĞĨŽƌĕĂŵĂũŽƌŝŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞůĂǀŽůƵŶƚĂƚĚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ĂƋƵĞƐƚŶŽƉŽŐƵĠƐ
ĐŽŵĞŶĕĂƌůĞƐŽďƌĞƐ͕ŽŚĂŐƵĠƐĚĞƐƵƐƉĞŶĚƌĞͲůĞƐ͕ŽŶŽůŝĨŽƐƉŽƐƐŝďůĞĂĐĂďĂƌͲůĞƐĞŶĞůƐƚĞƌŵŝŶŝƐƉƌĞĮǆĂƚƐ͕ƐĞůŝ
ĂƚŽƌŐĂƌă  ƵŶĂ  ƉƌžƌƌŽŐĂ  ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂ  ƉĞƌ  ůΖĂĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ  ĚĞ  ůĂ  ŽŶƚƌĂĐƚĂ͕  ƉƌĞǀŝ  ŝŶĨŽƌŵĞ  ĨĂǀŽƌĂďůĞ  ĚĞ
ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͘WĞƌĂŝǆž͕ĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞǆƉŽƐĂƌă͕ĞŶƵŶĞƐĐƌŝƚĚŝƌŝŐŝƚĂůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞůĂĐĂƵƐĂƋƵĞŝŵƉĞĚĞŝǆ
ůΖĞǆĞĐƵĐŝſŽůĂŵĂƌǆĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐŝĞůƌĞƚĂƌĚƋƵĞĚĞŐƵƚĂĂŝǆžƐΖŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĞŶĞůƐƚĞƌŵŝŶŝƐĂĐŽƌĚĂƚƐ͕ƌĂŽŶĂŶƚ
ĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚůĂƉƌžƌƌŽŐĂƋƵĞƉĞƌůΖĞƐŵĞŶƚĂĚĂĐĂƵƐĂƐŽů͘ůŝĐŝƚĂ͘
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ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂĞŶĞůƌĞƚĂƌĚĚĞůΖŽďƌĂ
ƌƟĐůĞ  Ϯϱ͘Ͳ ů  ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ  ŶŽ  ƉŽĚƌă  ĞǆĐƵƐĂƌͲƐĞ  ĚĞ  ŶŽ  ŚĂǀĞƌ  ĐŽŵƉůĞƌƚ  ĞůƐ ƚĞƌŵŝŶŝƐ  ĚΖŽďƌĞƐ  ĞƐƟƉƵůĂƚƐ͕
Ăů͘ůĞŐĂŶƚĐŽŵĂĐĂƵƐĂůĂĐĂƌğŶĐŝĂĚĞƉůăŶŽůƐŽŽƌĚƌĞƐĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂ͕ĂĞǆĐĞƉĐŝſĚĞůĐĂƐĞŶƋƵğ
ŚĂǀĞŶƚͲŚŽƐŽů͘ůŝĐŝƚĂƚƉĞƌĞƐĐƌŝƚŶŽƐĞůŝŚĂŐƵĠƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƚ͘
ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
ƌƟĐůĞ  Ϯϲ͘Ͳ dŽƚƐ  ĞůƐ  ƚƌĞďĂůůƐ  ƐΖĞǆĞĐƵƚĂƌĂŶ  Ăŵď  ĞƐƚƌŝĐƚĞ  ƐƵďũĞĐĐŝſ  Ăů  WƌŽũĞĐƚĞ͕  Ă  ůĞƐ  ŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ  ƋƵĞ
ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚŚĂŐŝŶĞƐƚĂƚĂƉƌŽǀĂĚĞƐŝĂůĞƐŽƌĚƌĞƐŝŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƋƵĞƐŽƚĂůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſ
&ĂĐƵůƚĂƟǀĂŝƉĞƌĞƐĐƌŝƚ͕ĞŶƚƌĞŐƵŝŶůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŽůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ĚŝŶƐĚĞůĞƐ
ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚăƌŝĞƐŝĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĂŵďĂůůžĞƐƉĞĐŝĮĐĂƚĂůΖĂƌƟĐůĞϭϭ͘
ƵƌĂŶƚůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂĞƐƟŶĚƌĂŶĞŶĐŽŵƉƚĞĞůƐƉƌŝŶĐŝƉŝƐĚΖĂĐĐŝſƉƌĞǀĞŶƟǀĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĂŵďůĂ>ůĞŝ
ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſĚĞZŝƐĐŽƐ>ĂďŽƌĂůƐ͘
KďƌĞƐŽĐƵůƚĞƐ
ƌƟĐůĞϮϳ͘Ͳ ĞƚŽƚƐĞůƐƚƌĞďĂůůƐŝƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂƋƵĞŚĂŐŝŶĚĞƋƵĞĚĂƌŽĐƵůƚƐĂůΖĂĐĂďĂŵĞŶƚĚĞůΖĞĚŝĮĐŝ͕ƐĞ
ŶΖĂŝǆĞĐĂƌĂŶ  ĞůƐ  ƉůăŶŽůƐ  ƋƵĞ  ĐĂůŐƵŝŶ  ƉĞƌ  ƚĂů  ƋƵĞ  ƋƵĞĚŝŶ  ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ  ĚĞĮŶŝƚƐ͖  ĂƋƵĞƐƚƐ  ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ƐΖĞǆƚĞŶĚƌĂŶƉĞƌƚƌŝƉůŝĐĂƚŝƐĞŶΖĞŶƚƌĞŐĂƌĂŶ͗ƵŶĂůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͖ůΖĂůƚƌĞĂůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌ͖ŝĞůƚĞƌĐĞƌ͕ĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͘
ƋƵĞƐƚƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶŝƌĂŶĮƌŵĂƚƐƉĞƌƚŽƚƐƚƌĞƐ͘ůƐƉůăŶŽůƐ͕ƋƵĞŚĂƵƌĂŶĚΖĂŶĂƌƐƵĮĐŝĞŶƚŵĞŶƚĂĐŽƚĂƚƐ͕ĞƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐŝŝƌƌĞĐƵƐĂďůĞƐƉĞƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌůĞƐŵĞĚŝĐŝŽŶƐ͘
dƌĞďĂůůƐĚĞĨĞĐƚƵŽƐŽƐ
ƌƟĐůĞ  Ϯϴ͘Ͳ ů  ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ  ŚĂƵƌă  ĚΖĞŵƉƌĂƌ  ŵĂƚĞƌŝĂůƐ  ƋƵĞ  ĂĐŽŵƉůĞŝǆŝŶ  ůĞƐ  ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ  ĞǆŝŐŝĚĞƐ  ĞŶ  ůĞƐ
ΗŽŶĚŝĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐŝƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĚΖşŶĚŽůĞƚğĐŶŝĐĂΗĚĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐŝƌĞĂůŝƚǌĂƌăƚŽƚƐŝĐĂĚĂƐĐƵŶĚĞůƐ
ƚƌĞďĂůůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĂůůžĞƐƉĞĐŝĮĐĂƚƚĂŵďĠĞŶůΖĞƐŵĞŶƚĂƚĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
WĞƌĂŝǆž͕ŝĮŶƐƋƵĞƟŶŐƵŝůůŽĐůĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂĚĞůΖĞĚŝĮĐŝ͕ĠƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐƋƵĞ
ŚĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚŝĚĞůĞƐĨĂůƚĞƐŝĚĞĨĞĐƚĞƐƋƵĞĞŶĞůƐƚƌĞďĂůůƐŚŝƉŽŐƵĞƐƐŝŶĞǆŝƐƟƌƉĞƌůĂƐĞǀĂŵĂůĂĞǆĞĐƵĐŝſŽƉĞƌ
ůĂĚĞĮĐŝĞŶƚƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŵƉƌĂƚƐŽĂƉĂƌĞůůƐĐŽů͘ůŽĐĂƚƐƐĞŶƐĞƋƵĞůŝĞǆŽŶĞƌŝĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞů
ĐŽŶƚƌŽůƋƵĞĠƐĐŽŵƉĞƚğŶĐŝĂĚĞůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ͕ŶŝƚĂŵƉŽĐĞůĨĞƚƋƵĞĂƋƵĞƐƚƐƚƌĞďĂůůƐŚĂŐŝŶ
ĞƐƚĂƚ  ǀĂůŽƌĂƚƐ ĞŶ  ůĞƐ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐ  ƉĂƌĐŝĂůƐ  ĚΖŽďƌĂ͕  ƋƵĞ  ƐĞŵƉƌĞ  ƐΖĞŶƚĞŶĚƌĂŶ  ĞǆƚĞƐĞƐ  ŝ  ĂďŽŶĂĚĞƐ Ă  ďŽŶ
ĐŽŵƉƚĞ͘
ŽŵĂĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂĚĞůΖĞǆƉƌĞƐĂƚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕ƋƵĂŶůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐĚĞƚĞĐƟǀŝĐŝƐŽ
ĚĞĨĞĐƚĞƐĞŶĞůƐƚƌĞďĂůůƐĞǆĞĐƵƚĂƚƐ͕ŽƋƵĞĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŵƉƌĂƚƐŽĞůƐĂƉĂƌĞůůƐĐŽů͘ůŽĐĂƚƐŶŽƌĞƵŶĞŝǆŝŶůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉƌĞĐĞƉƚƵĂĚĞƐ͕ũĂƐŝŐƵŝĞŶĞůĚĞĐƵƌƐĚĞůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͕ŽƵŶĐŽƉĮŶĂůŝƚǌĂƚƐ͕ŝĂďĂŶƐĚĞƐĞƌ
ǀĞƌŝĮĐĂĚĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂĚĞůΖŽďƌĂ͕ƉŽĚƌăĚŝƐƉŽƐĂƌƋƵĞůĞƐƉĂƌƚƐĚĞĨĞĐƚƵŽƐĞƐƐŝŐƵŝŶĞŶĚĞƌƌŽĐĂĚĞƐŝ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŢĚĞƐĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƋƵĞƐΖŚĂŐŝĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚ͕ŝƚŽƚĂŝǆžĂĐăƌƌĞĐĚĞůĂŽŶƚƌĂĐƚĂ͘
^ŝůĂŽŶƚƌĂĐƚĂŶŽĞƐƟŵĠƐũƵƐƚĂůĂĚĞĐŝƐŝſŝĞƐŶĞŐƵĠƐĂůΖĞŶĚĞƌƌŽĐŝƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŽƌĚĞŶĂĚĞƐ͕ĞƐƉůĂŶƚĞũĂƌăůĂ
ƋƺĞƐƟſĚĂǀĂŶƚůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞĚĞůΖŽďƌĂ͕ƋƵĞŚŽƌĞƐŽůĚƌă͘
sŝĐŝƐŽĐƵůƚƐ
ƌƟĐůĞϮϵ͘Ͳ^ŝůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐƟŶŐƵĠƐƌĂŽŶƐĚĞƉĞƐƉĞƌĐƌĞƵƌĞĞŶůΖĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚĞǀŝĐŝƐŽĐƵůƚƐ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĞŶůĞƐŽďƌĞƐĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ͕ŽƌĚĞŶĂƌăĞĨĞĐƚƵĂƌĂƋƵĂůƐĞǀŽůŵŽŵĞŶƚ͕ŝĂďĂŶƐĚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſ
ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ĞůƐĂƐƐĂŝŐƐ͕ĚĞƐƚƌƵĐƟƵƐŽŶŽ͕ƋƵĞĐƌĞŐƵŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌƌĞĐŽŶğŝǆĞƌĞůƐƚƌĞďĂůůƐƋƵĞƐƵƉŽƐŝƋƵĞƐſŶ
ĚĞĨĞĐƚƵŽƐŽƐ͕ĚŽŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĂĐŝƌĐƵŵƐƚăŶĐŝĂĂůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͘>ĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐƋƵĞŽĐĂƐŝŽŶŝŶƐĞƌĂŶĂĐŽŵƉƚĞ
ĚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ƐĞŵƉƌĞŝƋƵĂŶĞůƐǀŝĐŝƐĞǆŝƐƚĞŝǆŝŶƌĞĂůŵĞŶƚ͕ĞŶĐĂƐĐŽŶƚƌĂƌŝƐĞƌĂŶĂĐăƌƌĞĐĚĞůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚ͘
ĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĚĞůƐĂƉĂƌĞůůƐ͘>ĂƐĞǀĂƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂ
ƌƟĐůĞϯϬ͘ͲůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƚĠůůŝďĞƌƚĂƚĚĞƉƌŽǀĞŝƌͲƐĞĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐĚĞƚŽƚĞƐĐůĂƐƐĞƐĞŶĞůƐƉƵŶƚƐƋƵĞ
ĞůůĐƌĞŐƵŝĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ͕ĞǆĐĞƉƚĞĞŶĞůƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵğĞůWůĞĐWĂƌƟĐƵůĂƌĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐdğĐŶŝƋƵĞƐƉƌĞĐĞƉƚƵŢƵŶĂ
ƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͘
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KďůŝŐĂƚžƌŝĂŵĞŶƚ͕ŝĂďĂŶƐĚĞƉƌŽĐĞĚŝƌ ĂůĂƐĞǀĂ ƵƟůŝƚǌĂĐŝſ ŝĂƉůĞĐ͕ĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌŚĂƵƌăĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂ
ůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐƵŶĂůůŝƐƚĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐƋƵĞŚĂŐŝĚΖĞŵƉƌĂƌĞŶůĂƋƵĂů
ƐΖŚŝĞƐƉĞĐŝĮƋƵŝŶƚŽƚĞƐůĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐƐŽďƌĞŵĂƌƋƵĞƐ͕ƋƵĂůŝƚĂƚƐ͕ƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂŝŝĚŽŶĞŢƚĂƚĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶ͘
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞŵŽƐƚƌĞƐ
ƌƟĐůĞϯϭ͘ͲƉĞƟĐŝſĚĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͕ĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌůŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌăůĞƐŵŽƐƚƌĞƐĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŵďůΖĂŶƟĐŝƉĂĐŝſ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůĂůĞŶĚĂƌŝĚĞůΖKďƌĂ͘
DĂƚĞƌŝĂůƐŶŽƵƟůŝƚǌĂďůĞƐ
ƌƟĐůĞϯϮ͘Ͳ ůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ĂĐăƌƌĞĐƐĞƵ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌăŝĐŽů͘ůŽĐĂƌă͕ĂŐƌƵƉĂŶƚͲůŽƐŽƌĚĞŶĂĚĂŵĞŶƚŝĞŶĞůůůŽĐ
ĂĚĞƋƵĂƚ͕ĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞůĞƐĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐ͕ĞŶĚĞƌƌŽĐƐ͕ĞƚĐ͕͘ƋƵĞŶŽƐŝŐƵŝŶƵƟůŝƚǌĂďůĞƐĞŶůΖŽďƌĂ͘
ƐƌĞƟƌĂƌĂŶĚĞůΖŽďƌĂŽĞƐƉŽƌƚĂƌăĂůΖĂďŽĐĂĚŽƌ͕ƋƵĂŶĂŝǆşƐŝŐƵŝĞƐƚĂďůĞƌƚĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ
ǀŝŐĞŶƚĞŶůΖŽďƌĂ͘
^ŝŶŽƐΖŚĂŐƵĠƐƉƌĞĐĞƉƚƵĂƚƌĞƐƐŽďƌĞĞůƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĞƐƌĞƟƌĂƌĂŶĚĞůΖŽďƌĂƋƵĂŶĂŝǆşŚŽŽƌĚĞŶŝůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽ
ƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ͕ƉĞƌžĂĐŽƌĚĂŶƚƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĂŵďĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌůĂƐĞǀĂũƵƐƚĂƚĂƐƐĂĐŝſ͕ƚĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞĞů
ǀĂůŽƌĚΖĂƋƵĞƐƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĚĞůƐĞƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘
DĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐĚĞĨĞĐƚƵŽƐŽƐ
ƌƟĐůĞϯϯ͘Ͳ YƵĂŶĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ĞůĞŵĞŶƚƐĚΖŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐŽĂƉĂƌĞůůƐŶŽĨŽƐƐŝŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĂƚƉƌĞƐĐƌŝƚĂĞŶ
ĂƋƵĞƐƚWůĞĐ͕ŽŶŽƟŶŐƵĞƐƐŝŶůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſƋƵĞƐΖŚŝĞǆŝŐĞŝǆŽ͕ĞŶĮ͕ƋƵĂŶůĂŵĂŶĐĂĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĨŽƌŵĂůƐ
ĚĞůWůĞĐ͕ĞƐƌĞĐŽŶĞŐƵĠƐŽĞƐĚĞŵŽƐƚƌĠƐƋƵĞŶŽĞƌĞŶĂĚĞƋƵĂƚƐƉĞƌĂůƐĞƵŽďũĞĐƚĞ͕ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͕ĂŝŶƐƚăŶĐŝĞƐĚĞ
ůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ͕ĚŽŶĂƌăŽƌĚƌĞĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞƐƵďƐƟƚƵŝƌͲůŽƐƉĞƌĂůƚƌĞƐƋƵĞƐĂƟƐĨĂĐŝŶůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐŽĂĐŽŵƉůĞŝǆŝŶůΖŽďũĞĐƟƵĂůƋƵĂůĞƐĚĞƐƟŶĞŶ͘
^ŝĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂůĐĂƉĚĞƋƵŝŶǌĞ;ϭϱͿĚŝĞƐĚĞƌĞďƌĞŽƌĚƌĞƐƋƵĞƌĞƟƌŝĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƋƵĞŶŽĞƐƟŐƵŝŶĞŶ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐŶŽŚŽŚĂĨĞƚ͕ƉŽĚƌăĨĞƌͲŚŽůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚĐĂƌƌĞŐĂŶƚͲŶĞůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĂůĂŽŶƚƌĂĐƚĂ͘
^ŝ  ĞůƐ  ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕  ĞůĞŵĞŶƚƐ  ĚΖŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐ  Ž  ĂƉĂƌĞůůƐ  ĨŽƐƐŝŶ  ĚĞĨĞĐƚƵŽƐŽƐ͕  ƉĞƌž  ĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ  Ă  ĐƌŝƚĞƌŝ  ĚĞ
ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ͕ĞƐƌĞďƌĂŶ͕ƉĞƌžĂŵďůĂƌĞďĂŝǆĂĚĞƉƌĞƵƋƵĞĞůůĚĞƚĞƌŵŝŶŝ͕ĂŶŽƐĞƌƋƵĞĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƉƌĞĨĞƌĞŝǆŝ
ƐƵďƐƟƚƵŝƌͲůŽƐƉĞƌĂůƚƌĞƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ͘
ĞƐƉĞƐĞƐŽĐĂƐŝŽŶĂĚĞƐƉĞƌƉƌŽǀĞƐŝĂƐƐĂŝŐƐ
ƌƟĐůĞϯϰ͘Ͳ dŽƚĞƐůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĚĞůƐĂƐƐĂŝŐƐ͕ĂŶăůŝƐŝƐŝƉƌŽǀĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƚƐƉĞůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŝ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ƉĞƌ
ƉĞƌƐŽŶĞƐƋƵĞŶŽŝŶƚĞƌǀŝŶŐƵŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĂůΖŽďƌĂƐĞƌĂŶƉĞƌĐŽŵƉƚĞĚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽĚĞůƉƌŽŵŽƚŽƌ;Ăƌƚ͘ϯ͘ϭ͘
ĚĞůĞĐƌĞƚϯϳϱͬϭϵϴϴ͘'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂͿ
EĞƚĞũĂĚĞůĞƐŽďƌĞƐ
ƌƟĐůĞϯϱ͘ͲƐŽďůŝŐĂĐŝſĚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌŵĂŶƚĞŶŝƌŶĞƚĞƐůĞƐŽďƌĞƐŝĞůƐƐĞƵƐǀŽůƚĂŶƚƐ͕ƚĂŶƚĚĞƌƵŶĂĐŽŵĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ  ƐŽďƌĂŶƚƐ͕  ĨĞƌ  ĚĞƐĂƉĂƌğŝǆĞƌ  ůĞƐ  ŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐ  ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƐ  ƋƵĞ  ŶŽ  ƐŝŐƵŝŶ  ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ͕  Ăŝǆş  ĐŽŵ
ĂĚŽƉƚĂƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŝĞǆĞĐƵƚĂƌƚŽƚƐĞůƐƚƌĞďĂůůƐƋƵĞĐĂůŐƵŝŶƉĞƌƋƵğůΖŽďƌĂŽĨĞƌĞŝǆŝďŽŶĂƐƉĞĐƚĞ͘
KďƌĞƐƐĞŶƐĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ
ƌƟĐůĞϯϲ͘Ͳ ŶůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞƚƌĞďĂůůƐƋƵĞĞŶƚƌĞŶĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐŝƉĞůƐƋƵĂůƐŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆŝŶ
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚĞƐĞǆƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞŶ ĂƋƵĞƐƚ WůĞĐ Ŷŝ ĞŶůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ ƌĞƐƚĂŶƚ  ĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ͕Ğů
ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐΖĂƚĞŶĚƌă͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůůŽĐ͕ĂůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƋƵĞĚŝĐƟůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂĚĞůĞƐŽďƌĞƐŝ͕ĞŶ
ƐĞŐŽŶůůŽĐ͕ĂůĞƐƌĞŐůĞƐŝƉƌăĐƟƋƵĞƐĚĞůĂďŽŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͘

ƉşŐƌĂĨϰ͗ĚĞůĞƐƌĞĐĞƉĐŝŽŶƐĚΖĞĚŝĮĐŝƐŝŽďƌĞƐĂŶŶĞǆĞƐ
ĞůĞƐƌĞĐĞƉĐŝŽŶƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƐ
ƌƟĐůĞϯϳ͘ͲdƌĞŶƚĂĚŝĞƐĂďĂŶƐĚĞĮŶĂůŝƚǌĂƌůĞƐŽďƌĞƐ͕ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌăĂůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚĚĞů
ƐĞƵĂĐĂďĂŵĞŶƚĂŵďůĂĮŶĂůŝƚĂƚĚĞĐŽŶǀĞŶŝƌůĂĚĂƚĂƉĞƌĂůΖĂĐƚĞĚĞƌĞĐĞƉĐŝſƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů͘

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ƋƵĞƐƚĂ  ƌĞĐĞƉĐŝſ  ĞƐ  ĨĂƌă  Ăŵď  ůĂ  ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ  ĚĞ  ůĂ  WƌŽƉŝĞƚĂƚ͕  ĚĞů  ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕  ĚĞ  ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ  ŝ  ĚĞ
ůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ͘ƐĐŽŶǀŽĐĂƌăƚĂŵďĠĂůƐƚğĐŶŝĐƐƌĞƐƚĂŶƚƐƋƵĞ͕ĞŶĞůƐĞƵĐĂƐ͕ŚĂŐƵĞƐƐŝŶ
ŝŶƚĞƌǀŝŶŐƵƚĞŶůĂĚŝƌĞĐĐŝſĂŵďĨƵŶĐŝſƉƌžƉŝĂĞŶĂƐƉĞĐƚĞƐƉĂƌĐŝĂůŽƵŶŝƚĂƚƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂĚĞƐ͘
WƌĂĐƟĐĂƚƵŶĚĞƟŶŐƵƚƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͕ƐΖĞǆƚĞŶĚƌăƵŶĂĐƚĂĂŵďƚĂŶƚƐĞǆĞŵƉůĂƌƐĐŽŵŝŶƚĞƌǀŝŶĞŶƚƐ
ŝƐŝŐŶĂƚƐƉĞƌƚŽƚƐĞůůƐ͘ĞƐĚΖĂƋƵĞƐƚĂĚĂƚĂĐŽŵĞŶĕĂƌăĂĐſƌƌĞƌĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂ͕ƐŝůĞƐŽďƌĞƐĞƐƚƌŽďĞƐƐŝŶ
ĞŶĞƐƚĂƚĚĞƐĞƌĂĚŵĞƐĞƐ͘
^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚ͕ĞůƐdğĐŶŝĐƐĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſ&ĂĐƵůƚĂƟǀĂĞǆƚĞŶĚƌĂŶĞůĞƌƟĮĐĂƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĚĞĮŶĂůĚΖŽďƌĂ͘
YƵĂŶůĞƐŽďƌĞƐŶŽĞƐƚƌŽďŝŶĞŶĞƐƚĂƚĚĞƐĞƌƌĞďƵĚĞƐ͕ĞƐĨĂƌăĐŽŶƐƚĂƌĞŶůΖĂĐƚĂŝĞƐĚŽŶĂƌăĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌůĞƐ
ŽƉŽƌƚƵŶĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƉĞƌƌĞƐŽůĚƌĞĞůƐĚĞĨĞĐƚĞƐŽďƐĞƌǀĂƚƐ͕ĮǆĂŶƚƵŶƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌĂƐƵďƐĂŶĂƌͲůŽƐ͕ĮŶĂůŝƚǌĂƚĞů
ƋƵĂů͕ƐΖĞĨĞĐƚƵĂƌăƵŶŶŽƵƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĂĮĚĞƉƌŽĐĞĚŝƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞůΖŽďƌĂ͘
^ŝĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌŶŽŚĂŐƵĠƐĐŽŵƉůĞƌƚ͕ƉŽĚƌăĚĞĐůĂƌĂƌͲƐĞƌĞƐĐŝŶĚŝƚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞĂŵďƉğƌĚƵĂĚĞůĂĮĂŶĕĂ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĮŶĂůĚΖŽďƌĂ
ƌƟĐůĞ  ϯϴ͘Ͳ >ΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞ  ŝƌĞĐƚŽƌ  ĨĂĐŝůŝƚĂƌă  Ă  ůĂ  WƌŽƉŝĞƚĂƚ  ůĂ  ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ  ĮŶĂů  ĚĞ  ůĞƐ  ŽďƌĞƐ͕  Ăŵď  ůĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶƐ  ŝ  ĐŽŶƟŶŐƵƚ  ĚŝƐƉŽƐĂƚƐ  ƉĞƌ  ůĂ  ůĞŐŝƐůĂĐŝſ  ǀŝŐĞŶƚ  ŝ͕  Ɛŝ  ĞƐ  ƚƌĂĐƚĂ  ĚΖŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͕  Ăŵď  Ăůůž  ƋƵĞ
ƐΖĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶĞůƐƉĂƌăŐƌĂĨƐϮ͕ϯ͕ϰŝϱ͕ĚĞůΖĂƉĂƌƚĂƚϮĚĞůΖĂƌƟĐůĞϰƚ͘ĚĞůZĞŝĂůĞĐƌĞƚϱϭϱͬϭϵϴϵ͕ĚĞϮϭĚΖĂďƌŝů͘

DĞĚŝĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐŝůŝƋƵŝĚĂĐŝſƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞůΖŽďƌĂ
ƌƟĐůĞϯϵ͘ͲZĞďƵĚĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŵĞŶƚůĞƐŽďƌĞƐ͕ĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚƉĞƌůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞ
dğĐŶŝĐĂůĂƐĞǀĂŵĞĚŝĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ĂŵďůĂĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĂƉƌĞĐŝƐĂĚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌŽĚĞůƐĞƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ͘
^ΖĞǆƚĞŶĚƌăůΖŽƉŽƌƚƵŶĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſƉĞƌƚƌŝƉůŝĐĂƚƋƵĞ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞƌůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞĂŵďůĂƐĞǀĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ƐĞƌǀŝƌă
ƉĞƌůΖĂďŽŶĂŵĞŶƚƉĞƌƉĂƌƚĚĞůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚĚĞůƐĂůĚŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞǆĐĞƉƚĞůĂƋƵĂŶƟƚĂƚƌĞƟŶŐƵĚĂĞŶĐŽŶĐĞƉƚĞĚĞ
ĮĂŶĕĂ͘
dĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂ
ƌƟĐůĞϰϬ͘ͲůƚĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂŚĂƵƌăĚΖĞƐƟƉƵůĂƌͲƐĞĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐŝĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐ
ŵĂŝŶŽŚĂƵƌăĚĞƐĞƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂŶŽƵŵĞƐŽƐ͘
ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐƌĞďƵĚĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŵĞŶƚ
ƌƟĐůĞ  ϰϭ͘Ͳ >ĞƐ  ĚĞƐƉĞƐĞƐ  ĚĞ  ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ  ĚƵƌĂŶƚ  Ğů  ƚĞƌŵŝŶŝ  ĚĞ  ŐĂƌĂŶƟĂ  ĐŽŵƉƌğƐ  ĞŶƚƌĞ  ůĞƐ  ƌĞĐĞƉĐŝŽŶƐ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŝĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ƐĞƌĂŶĂĐăƌƌĞĐĚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͘
^ŝůΖĞĚŝĮĐŝĨŽƐŽĐƵƉĂƚŽĞŵƉƌĂƚĂďĂŶƐĚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ůĂǀŝŐŝůăŶĐŝĂ͕ŶĞƚĞũĂŝƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶƐĐĂƵƐĂĚĞƐƉĞƌ
ůΖƷƐƐĞƌĂŶĂĐăƌƌĞĐĚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŝůĞƐƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶƐƉĞƌǀŝĐŝƐĚΖŽďƌĂŽƉĞƌĚĞĨĞĐƚĞƐĞŶůĞƐŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐ͕ƐĞƌĂŶĂ
ĐăƌƌĞĐĚĞůĂŽŶƚƌĂĐƚĂ͘
ĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂ
ƌƟĐůĞϰϮ͘Ͳ>ĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂĞƐǀĞƌŝĮĐĂƌăĚĞƐƉƌĠƐĚĞƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞŐƵƚĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂĞŶŝŐƵĂůĨŽƌŵĂ
ŝ  Ăŵď  ůĞƐ  ŵĂƚĞŝǆĞƐ  ĨŽƌŵĂůŝƚĂƚƐ  ƋƵĞ  ůĂ  ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů͕  Ă  ƉĂƌƟƌ  ĚĞ  ůĂ  ĚĂƚĂ  ĚĞů  ƋƵĂů  ĐĞƐƐĂƌă  ůΖŽďůŝŐĂĐŝſ  ĚĞů
ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞƌĞƉĂƌĂƌĂůƐĞƵĐăƌƌĞĐĂƋƵĞůůƐĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶŽƌŵĂůĚĞůƐĞĚŝĮĐŝƐŝ
ƋƵĞĚĂƌĂŶŶŽŵĠƐƐƵďƐŝƐƚĞŶƚƐƚŽƚĞƐůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚƐƋƵĞƉŽŐƵĞƐƐŝŶĂĨĞĐƚĂƌͲůŝƉĞƌǀŝĐŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͘
WƌſƌƌŽŐĂĚĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂ
ƌƟĐůĞϰϯ͘Ͳ ^ŝĞŶƉƌŽĐĞĚŝƌĂůƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƉĞƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂĚĞůΖŽďƌĂ͕ŶŽĞƐƚƌŽďĠƐĞŶůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ  ĚĞŐƵĚĞƐ͕  ůĂ  ƌĞĐĞƉĐŝſ  ĚĞĮŶŝƟǀĂ  ƐΖĂƉůĂĕĂƌă  ŝ  ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ  ŵĂƌĐĂƌă  Ăů  ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ  ĞůƐ
ƚĞƌŵŝŶŝƐŝĨŽƌŵĞƐĞŶƋƵğƐΖŚĂƵƌĂŶĚĞĨĞƌůĞƐŽďƌĞƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐŝ͕ƐŝŶŽƐΖĞĨĞĐƚƵĞƐƐŝŶĚŝŶƐĚΖĂƋƵĞƐƚƐƚĞƌŵŝŶŝƐ͕
ƉŽĚƌăƌĞƐŽůĚƌĞΖƐĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞĂŵďƉğƌĚƵĂĚĞůĂĮĂŶĕĂ͘

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ĞůĞƐƌĞĐĞƉĐŝŽŶƐĚĞƚƌĞďĂůůƐůĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĞůĞƐƋƵĂůƐŚĂŐŝĞƐƚĂƚƌĞƐĐŝŶĚŝĚĂ
ƌƟĐůĞϰϰ͘ͲŶĞůĐĂƐĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͕ĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞƐƚĂƌăŽďůŝŐĂƚĂƌĞƟƌĂƌ͕ĞŶĞůƚĞƌŵŝŶŝƋƵĞĞƐ
ĮǆŝĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐ͕ůĂŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ͕ŵŝƚũĂŶƐĂƵǆŝůŝĂƌƐ͕ŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐ͕ĞƚĐ͕͘ĂƌĞƐŽůĚƌĞĞůƐ
ƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐƋƵĞƟŶŐƵĠƐĐŽŶĐĞƌƚĂƚƐŝĂĚĞŝǆĂƌůΖŽďƌĂĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐĞƌƌĞĐŽŵĞŶĕĂĚĂƉĞƌƵŶĂĂůƚƌĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͘
>ĞƐŽďƌĞƐŝƚƌĞďĂůůƐĂĐĂďĂƚƐƉĞƌĐŽŵƉůĞƚĞƐƌĞďƌĂŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĂŵďĞůƐƚƌăŵŝƚƐĞƐƚĂďůĞƌƚƐĞŶůΖĂƌƟĐůĞϯϱ͘
dƌĂŶƐĐŽƌƌĞŐƵƚĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂĞƐƌĞďƌĂŶĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚƐĞŐŽŶƐĂůůžƋƵĞĞƐĚŝƐƉŽƐăĞŶĞůƐĂƌƟĐůĞƐϯϵŝ
ϰϬĚΖĂƋƵĞƐƚWůĞĐ͘WĞƌĂůĞƐŽďƌĞƐŝƚƌĞďĂůůƐŶŽĂĐĂďĂƚƐƉĞƌžĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐĂĐƌŝƚĞƌŝĚĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŝƌĞĐƚŽƌ͕
ƐΖĞĨĞĐƚƵĂƌăƵŶĂƐŽůĂŝĚĞĮŶŝƟǀĂƌĞĐĞƉĐŝſ͘

ĂƉşƚŽů//͗ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĐŽŶžŵŝƋƵĞƐ
ƉşŐƌĂĨϭ͗WƌŝŶĐŝƉŝŐĞŶĞƌĂů
ƌƟĐůĞϰϱ͘Ͳ dŽƚƐĞůƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶĞŶĞŶĞůƉƌŽĐĠƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſƚĞŶĞŶĚƌĞƚĂƉĞƌĐĞďƌĞƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚůĞƐ
ƋƵĂŶƟƚĂƚƐ  ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĞƐ  ƉĞƌ  ůĂ  ƐĞǀĂ  ĐŽƌƌĞĐƚĂ  ĂĐƚƵĂĐŝſ  ĚΖĂĐŽƌĚ  Ăŵď  ůĞƐ  ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ  ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ
ĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐ͘
ƌƟĐůĞ ϰϲ͘Ͳ >ĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ͕ĞůĐŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂŝ͕ĞŶĞůƐĞƵĐĂƐ͕ĞůƐ ƚğĐŶŝĐƐƉŽĚĞŶĞǆŝŐŝƌͲƐĞ ƌĞĐşƉƌŽĐĂŵĞŶƚůĞƐ
ŐĂƌĂŶƟĞƐĂĚĞƋƵĂĚĞƐĂůΖĂĐŽŵƉůŝŵĞŶƚƉƵŶƚƵĂůĚĞůĞƐƐĞǀĞƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚ͘

ƉşŐƌĂĨϮ͗&ŝĂŶĐĞƐ
ƌƟĐůĞϰϳ͘Ͳ ůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƉƌĞƐƚĂƌăĮĂŶĕĂĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĂůŐƵŶƐĚĞůƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͕ƐĞŐŽŶƐƋƵĞ
ƐΖĞƐƟƉƵůŝ͗
ĂͿŝƉžƐŝƚƉƌĞǀŝ͕ĞŶŵĞƚăů͘ůŝĐŽǀĂůŽƌƐ͕ŽĂǀĂůďĂŶĐĂƌŝ͕ƉĞƌŝŵƉŽƌƚĞŶƚƌĞĞůϯƉĞƌϭϬϬŝϭϬƉĞƌϭϬϬĚĞůƉƌĞƵƚŽƚĂů
ĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂ;Ăƌƚ͘ϱϯͿ͘
ďͿDŝƚũĂŶĕĂŶƚƌĞƚĞŶĐŝſĂůĞƐĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐƉĂƌĐŝĂůƐŽƉĂŐĂŵĞŶƚƐĂĐŽŵƉƚĞĞŶůĂŵĂƚĞŝǆĂƉƌŽƉŽƌĐŝſ͘

&ŝĂŶĕĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů
ƌƟĐůĞϰϴ͘ͲŶĞůĐĂƐƋƵĞůΖŽďƌĂƐΖĂĚũƵĚŝƋƵŝƉĞƌƐƵďŚĂƐƚĂƉƷďůŝĐĂ͕ĞůĚŝƉžƐŝƚƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƉĞƌĂƉƌĞŶĚƌĞͲŚŝƉĂƌƚ
ƐΖĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌăĞŶůΖĂŶƵŶĐŝĚĞůΖĞƐŵĞŶƚĂĚĂƐƵďŚĂƐƚĂŝůĂƐĞǀĂƋƵĂŶƟĂƐĞƌăĚΖŽƌĚŝŶĂƌŝ͕ŝĞǆĐĞƉƚƵĂŶƚĞƐƟƉƵůĂĐŝſ
ĚŝƐƟŶƚĂĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐǀŝŐĞŶƚĞŶůΖŽďƌĂ͕ĚΖƵŶƚƌĞƐƉĞƌĐĞŶƚ;ϯƉĞƌϭϬϬͿĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕ĚĞů
ƚŽƚĂůĚĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂ͘
ůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĂůƋƵĂůƐΖŚĂŐŝĂĚũƵĚŝĐĂƚůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚΖƵŶĂŽďƌĂŽƐĞƌǀĞŝƉĞƌůĂŵĂƚĞŝǆĂ͕ŚĂƵƌăĚĞĚŝƉŽƐŝƚĂƌĞŶĞů
ƉƵŶƚŝƚĞƌŵŝŶŝĮǆĂƚƐĂůΖĂŶƵŶĐŝĚĞůĂƐƵďŚĂƐƚĂŽĞůƋƵĞĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶŝĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĚĞů
WƌŽũĞĐƚĞ͕ůĂĮĂŶĕĂĚĞĮŶŝƟǀĂƋƵĞƐΖĂƐƐĞŶǇĂůŝŝ͕ĞŶĞůƐĞƵĚĞĨĞĐƚĞ͕ĞůƐĞƵŝŵƉŽƌƚƐĞƌăĚĞůĚĞƵƉĞƌĐĞŶƚ;ϭϬƉĞƌ
ϭϬϬͿĚĞůĂƋƵĂŶƟƚĂƚƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐĨĂĐŝůΖĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ͕ĮĂŶĕĂƋƵĞƉŽƚĐŽŶƐƟƚƵŝƌͲƐĞĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĚĞůĞƐ
ĨŽƌŵĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĞƐĞŶůΖĂƉĂƌƚĂƚĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ůƚĞƌŵŝŶŝĂƐƐĞŶǇĂůĂƚĞŶĞůƉĂƌăŐƌĂĨĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŝůůĞǀĂƚĐŽŶĚŝĐŝſĞǆƉƌĞƐƐĂĞƐƚĂďůĞƌƚĂĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐ
WĂƌƟĐƵůĂƌƐ͕ŶŽĞǆĐĞĚŝƌăĚĞƚƌĞŶƚĂĚŝĞƐŶĂƚƵƌĂůƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĚĂƚĂĞŶƋƵğƐŝŐƵŝĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂůΖĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŝĞŶ
ĂƋƵĞƐƚƚĞƌŵŝŶŝŚĂƵƌăĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůΖĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝůĂĐĂƌƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌĞďƵƚƋƵĞĂĐƌĞĚŝƟůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſĚĞ
ůĂĮĂŶĕĂĂůĂƋƵĂůĞƐƌĞĨĞƌĞŝǆĞůŵĂƚĞŝǆƉĂƌăŐƌĂĨ͘
>ΖŝŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚΖĂƋƵĞƐƚƌĞƋƵŝƐŝƚĚŽŶĂƌăůůŽĐĂƋƵğĞƐĚĞĐůĂƌŝŶƵů͘ůĂůΖĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſ͕ŝůΖĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝƉĞƌĚƌăĞů
ĚŝƉžƐŝƚƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƋƵĞŚĂŐƵĠƐĨĞƚƉĞƌƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌƚĞŶůĂƐƵďŚĂƐƚĂ͘
ǆĞĐƵĐŝſĚĞƚƌĞďĂůůƐĂŵďĐăƌƌĞĐĂůĂĮĂŶĕĂ
ƌƟĐůĞϰϵ͘Ͳ^ŝĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞƐŶĞŐƵĠƐĂĨĞƌƉĞůƐĞƵĐŽŵƉƚĞĞůƐƚƌĞďĂůůƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌƵůƟŵĂƌůΖŽďƌĂĞŶůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĞƐ͕ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ͕ĞŶŶŽŵŝƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ĞůƐŽƌĚĞŶĂƌăĞǆĞĐƵƚĂƌ

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

ĂƵŶƚĞƌĐĞƌŽ͕ƉŽĚƌăƌĞĂůŝƚǌĂƌͲůŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͕ĂďŽŶĂŶƚĞů ƐĞƵŝŵƉŽƌƚĂŵďůĂĮĂŶĕĂ
ĚŝƉŽƐŝƚĂĚĂ͕ƐĞŶƐĞƉĞƌũƵĚŝĐŝĚĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĂůĞƐƋƵĂůƐƟŶŐƵŝĚƌĞƚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ĞŶĞůĐĂƐƋƵĞůΖŝŵƉŽƌƚĚĞůĂ
ĮĂŶĕĂŶŽĨŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚƉĞƌĐŽďƌŝƌůΖŝŵƉŽƌƚĚĞůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĞĨĞĐƚƵĂĚĞƐĞŶůĞƐƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂƋƵĞŶŽĨŽƐƐŝŶĚĞ
ƌĞĐĞƉĐŝſ͘
ĞůĂƐĞǀĂĚĞǀŽůƵĐŝſĞŶŐĞŶĞƌĂů
ƌƟĐůĞϱϬ͘Ͳ>ĂĮĂŶĕĂƌĞƟŶŐƵĚĂƐĞƌăƌĞƚŽƌŶĂĚĂĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞŶƵŶƚĞƌŵŝŶŝƋƵĞŶŽĞǆĐĞĚĞŝǆŝƚƌĞŶƚĂ;ϯϬͿĚŝĞƐ
ƵŶĐŽƉƐŝŐŶĂĚĂůΖĐƚĂĚĞZĞĐĞƉĐŝſĞĮŶŝƟǀĂĚĞůΖŽďƌĂ͘>ĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚƉŽĚƌăĞǆŝŐŝƌƋƵĞĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂůŝĂĐƌĞĚŝƟ
ůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŝƐĂůĚŽĚĞůƐƐĞƵƐĚĞƵƚĞƐĐĂƵƐĂƚƐƉĞƌůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ͕ƚĂůƐĐŽŵƐĂůĂƌŝƐ͕ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚƐ͕
ƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐ͘͘͘
ĞǀŽůƵĐŝſĚĞůĂĮĂŶĕĂĞŶĞůĐĂƐƋƵĞĞƐĨĂĐŝŶƌĞĐĞƉĐŝŽŶƐƉĂƌĐŝĂůƐ
ƌƟĐůĞϱϭ͘Ͳ ^ŝůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ͕ĂŵďůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĚĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŝƌĞĐƚŽƌ͕ĂĐĐĞĚŝƐĂĨĞƌƌĞĐĞƉĐŝŽŶƐƉĂƌĐŝĂůƐ͕
ƟŶĚƌăĚƌĞƚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĂƋƵğůŝƐŝŐƵŝƌĞƚŽƌŶĂĚĂůĂƉĂƌƚƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĚĞůĂĮĂŶĕĂ͘

ƉşŐƌĂĨϯ͗ĞůƐƉƌĞƵƐ
ŽŵƉŽƐŝĐŝſĚĞůƐƉƌĞƵƐƵŶŝƚĂƌŝƐ
ƌƟĐůĞϱϮ͘ͲůĐăůĐƵůĚĞůƐƉƌĞƵƐĚĞůĞƐĚŝƐƟŶƚĞƐƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂĠƐĞůƌĞƐƵůƚĂƚĚĞƐƵŵĂƌĞůƐĐŽƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚĞƐ͕ĞůƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ͕ůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐŐĞŶĞƌĂůƐŝĞůďĞŶĞĮĐŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘
ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĐŽƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚĞƐ͗
ĂͿ>ĂŵăĚΖŽďƌĂ͕ĂŵďĞůƐƐĞƵƐƉůƵƐŽƐ͕ĐăƌƌĞŐƵĞƐŝĂƐƐĞŐƵƌĂŶĐĞƐƐŽĐŝĂůƐ͕ƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝŶŐƵŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶ
ůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂ͘
ďͿůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ĂůƐƉƌĞƵƐƌĞƐƵůƚĂŶƚƐĂƉĞƵĚΖŽďƌĂ͕ƋƵĞƋƵĞĚŝŶŝŶƚĞŐƌĂƚƐĞŶůĂƵŶŝƚĂƚĚĞƋƵğĞƐƚƌĂĐƟŽƋƵĞ
ƐŝŐƵŝŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂůĂƐĞǀĂĞǆĞĐƵĐŝſ͘
ĐͿůƐĞƋƵŝƉƐŝƐŝƐƚĞŵĞƐƚğĐŶŝĐƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝŚŝŐŝĞŶĞƉĞƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŝƉƌŽƚĞĐĐŝſĚΖĂĐĐŝĚĞŶƚƐŝĞŶĨĞƌŵĞƚĂƚƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘
ĚͿ>ĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͕ĐŽŵďƵƐƟďůĞ͕ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĞƚĐ͘ƋƵĞƟŶŐƵŝŶůůŽĐƉĞƌůΖĂĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ
ĚĞůĂŵĂƋƵŝŶăƌŝĂŝŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝſƵƟůŝƚǌĂĚĞƐĞŶůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂ͘
ĞͿ>ĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĚΖĂŵŽƌƟƚǌĂĐŝſŝĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĚĞůĂŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ͕ŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝŽŶƐ͕ƐŝƐƚĞŵĞƐŝĞƋƵŝƉƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ
ĐŝƚĂƚƐ͘
ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶĐŽƐƚŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ͗
>ĞƐ  ĚĞƐƉĞƐĞƐ  ĚΖŝŶƐƚĂů͘ůĂĐŝſ  ĚΖŽĮĐŝŶĞƐ  Ă  ƉĞƵ  ĚΖŽďƌĂ͕  ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ͕  ĞĚŝĮĐĂĐŝſ  ĚĞ  ŵĂŐĂƚǌĞŵƐ͕  ƚĂůůĞƌƐ͕
ƉĂǀĞůůŽŶƐƚĞŵƉŽƌĂůƐƉĞƌĂŽďƌĞƌƐ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝƐ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĐĞƐ͕ĞƚĐ͕͘ĞůƐĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůƚğĐŶŝĐŝĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟƵ
ĂĚƐĐƌŝƚƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĂůΖŽďƌĂŝĞůƐŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘dŽƚĞƐĂƋƵĞƐƚĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐ͕ĞƐǆŝĨƌĂƌĂŶĞŶƵŶƉĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞĚĞůƐ
ĐŽƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚĞƐ͘
ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶĚĞƐƉĞƐĞƐŐĞŶĞƌĂůƐ͗
>ĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐŐĞŶĞƌĂůƐĚΖĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞƐƉĞƐĞƐĮŶĂŶĐĞƌĞƐ͕ĐăƌƌĞŐƵĞƐĮƐĐĂůƐŝƚĂǆĞƐĚĞůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͕ůĞŐĂůŵĞŶƚ
ĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐ͘ƐǆŝĨƌĂƌĂŶĐŽŵƵŶƉĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞĚĞůĂƐƵŵĂĚĞůƐĐŽƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚĞƐŝŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ;ĞŶĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐ
ĚΖŽďƌĞƐĚĞůΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſƉƷďůŝĐĂĂƋƵĞƐƚƉĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞƐΖĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶƚƌĞƵŶϭϯƉĞƌϭϬϬŝƵŶϭϳƉĞƌϭϬϬ͘Ϳ

ĞŶĞĮĐŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ůďĞŶĞĮĐŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƐΖĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶĞůϲƉĞƌϭϬϬƐŽďƌĞůĂƐƵŵĂĚĞůĞƐƉĂƌƟĚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐ͘
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WƌĞƵĚΖǆĞĐƵĐŝſŵĂƚĞƌŝĂů
^ΖĂŶŽŵĞŶĂƌăWƌĞƵĚΖǆĞĐƵĐŝſŵĂƚĞƌŝĂůĞůƌĞƐƵůƚĂƚŽďƟŶŐƵƚƉĞƌůĂƐƵŵĂĚĞůƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐĐŽŶĐĞƉƚĞƐĞǆĐĞƉƚĞĞů
ĞŶĞĮĐŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͘
WƌĞƵĚĞŽŶƚƌĂĐƚĂ
ůƉƌĞƵĚĞŽŶƚƌĂĐƚĂĠƐůĂƐƵŵĂĚĞůƐĐŽƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚĞƐ͕ĞůƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ͕ůĞƐĞƐƉĞƐĞƐ'ĞŶĞƌĂůƐŝĞůĞŶĞĮĐŝ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͘
>Ζ/sŐŝƌĂƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĂƐƵŵĂ͕ƉĞƌžŶŽŶΖŝŶƚĞŐƌĂĞůƉƌĞƵ͘
WƌĞƵƐĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂ͘/ŵƉŽƌƚĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂ
ƌƟĐůĞϱϯ͘Ͳ ŶĞůĐĂƐƋƵĞĞůƐƚƌĞďĂůůƐĂĨĞƌĞŶƵŶĞĚŝĮĐŝŽŽďƌĂĂůŝĞŶĂƋƵĂůƐĞǀŽůĞƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐƐŝŶĂƌŝƐĐŝ
ǀĞŶƚƵƌĂ͕ƐΖĞŶƚĠŶƉĞƌWƌĞƵĚĞŽŶƚƌĂĐƚĂĞůƋƵĞŝŵƉŽƌƚĂĞůĐŽƐƚƚŽƚĂůĚĞůĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂ͕ĞƐĂĚŝƌ͕ĞůƉƌĞƵ
ĚΖĞǆĞĐƵĐŝſŵĂƚĞƌŝĂůŵĠƐĞůƚĂŶƚƉĞƌĐĞŶƚ;йͿƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚƷůƟŵƉƌĞƵĞŶĐŽŶĐĞƉƚĞĚĞĞŶĞĮĐŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞ
ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͘ůďĞŶĞĮĐŝƐΖĞƐƟŵĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚ͕ĞŶƵŶϲƉĞƌϭϬϬ͕ůůĞǀĂƚƋƵĞĞŶůĞƐŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐƐĞ
ŶΖĞƐƚĂďůĞŝǆŝƵŶĂůƚƌĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚ͘
WƌĞƵƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝƐ
ƌƟĐůĞϱϰ͘Ͳ ƐƉƌŽĚƵŝƌĂŶƉƌĞƵƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝƐŶŽŵĠƐƋƵĂŶůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞĚĞĐŝĚĞŝǆŝ
ŝŶƚƌŽĚƵŝƌƵŶŝƚĂƚƐŽĐĂŶǀŝƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĞŶĂůŐƵŶĂĚĞůĞƐƉƌĞǀŝƐƚĞƐ͕ŽƋƵĂŶĐĂůŐƵŝĂĨƌŽŶƚĂƌĂůŐƵŶĂĐŝƌĐƵŵƐƚăŶĐŝĂ
ŝŵƉƌĞǀŝƐƚĂ͘
ůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞƐƚĂƌăŽďůŝŐĂƚĂĞĨĞĐƚƵĂƌĞůƐĐĂŶǀŝƐ͘
^ŝŶŽŚŝŚĂĂĐŽƌĚ͕ĞůƉƌĞƵĞƐƌĞƐŽůĚƌăĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚžƌŝĂŵĞŶƚĞŶƚƌĞ ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞŝĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĂďĂŶƐĚĞ
ĐŽŵĞŶĕĂƌůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐŝĞŶĞůƚĞƌŵŝŶŝƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐ͘^ŝƐƵďƐŝƐƚĞŝǆ
ůĂĚŝĨĞƌğŶĐŝĂƐΖĂĐƵĚŝƌă͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůůŽĐ͕ĂůĐŽŶĐĞƉƚĞŵĠƐĂŶăůŽŐĚŝŶƐĚĞůƋƵĂĚƌĞĚĞƉƌĞƵƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͕ŝĞŶ
ƐĞŐŽŶůůŽĐĂůďĂŶĐĚĞƉƌĞƵƐĚΖƵƟůŝƚǌĂĐŝſŵĠƐĨƌĞƋƺĞŶƚĞŶůĂůŽĐĂůŝƚĂƚ͘
ůƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝƐƋƵĞŚŝŚĂŐƵĞƐƐŝŶĞƐƌĞĨĞƌŝƌĂŶƐĞŵƉƌĞĂůƐƉƌĞƵƐƵŶŝƚĂƌŝƐĚĞůĂĚĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͘
ZĞĐůĂŵĂĐŝŽŶƐĚΖĂƵŐŵĞŶƚĚĞƉƌĞƵƐƉĞƌĐĂƵƐĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
ƌƟĐůĞϱϱ͘Ͳ^ŝĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĂďĂŶƐĚĞůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͕ŶŽŚĂŐƵĠƐĨĞƚůĂƌĞĐůĂŵĂĐŝſŽŽďƐĞƌǀĂĐŝſ
ŽƉŽƌƚƵŶĂ͕ŶŽƉŽĚƌăƐŽƚĂĐĂƉƉƌĞƚĞǆƚĚΖĞƌƌŽƌŽŽŵŝƐƐŝſƌĞĐůĂŵĂƌĂƵŐŵĞŶƚĚĞůƐƉƌĞƵƐĮǆĂƚƐĞŶĞůƋƵĂĚƌĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ  ĚĞů  ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚ  ƋƵĞ  ƐĞƌǀĞŝǆŝ  ĚĞ  ďĂƐĞ  ƉĞƌ  Ă  ůΖĞǆĞĐƵĐŝſ  ĚĞ  ůĞƐ  ŽďƌĞƐ  ;Ăŵď  ƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ  Ă
&ĂĐƵůƚĂƟǀĞƐͿ͘
&ŽƌŵĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐĚĞŵĞĚŝƌŽĚΖĂƉůŝĐĂƌĞůƐƉƌĞƵƐ
ƌƟĐůĞϱϲ͘ͲŶĐĂƉĐĂƐƉŽĚƌăĂů͘ůĞŐĂƌĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĞĞůƐƵƐŽƐŝĐŽƐƚƵŵƐĚĞůƉĂşƐƌĞƐƉĞĐƚĞĂůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůƐ
ƉƌĞƵƐŽĚĞůĂĨŽƌŵĂĚĞŵĞĚŝƌůĞƐƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ͕ĞƐƌĞƐƉĞĐƚĂƌăĂůůžƉƌĞǀŝƐƚĞŶƉƌŝŵĞƌůůŽĐ͕ĂůWůĞĐ
'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐdğĐŶŝƋƵĞƐ͕ŝĞŶƐĞŐŽŶůůŽĐ͕ĂůWůĞĐ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐ͘
ĞůĂƌĞǀŝƐŝſĚĞůƐƉƌĞƵƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐ
ƌƟĐůĞϱϳ͘Ͳ ^ŝĞƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶŽďƌĞƐƉĞůƐĞƵĐŽŵƉƚĞŝƌŝƐĐ͕ŶŽƐΖĂĚŵĞƚƌăůĂƌĞǀŝƐŝſĚĞůƐƉƌĞƵƐĞŶƚĂŶƚƋƵĞ
ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŶŽĂƌƌŝďŝ͕ĞŶůĂƐƵŵĂĚĞůĞƐƵŶŝƚĂƚƐƋƵĞĨĂůƚĞŶƉĞƌƌĞĂůŝƚǌĂƌĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůĂůĞŶĚĂƌŝ͕ĂƵŶ
ŵƵŶƚĂŶƚƐƵƉĞƌŝŽƌĂůƚƌĞƐƉĞƌϭϬϬ;ϯƉĞƌϭϬϬͿĚĞůΖŝŵƉŽƌƚƚŽƚĂůĚĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚĞŽŶƚƌĂĐƚĞ͘
ŶĐĂƐĚĞƉƌŽĚƵŝƌͲƐĞǀĂƌŝĂĐŝŽŶƐĞŶĂůĕĂƐƵƉĞƌŝŽƌƐĂĂƋƵĞƐƚƉĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞ͕ƐΖĞĨĞĐƚƵĂƌăůĂƌĞǀŝƐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ
ĚΖĂĐŽƌĚĂŵďůĂĨžƌŵƵůĂĞƐƚĂďůĞƌƚĂĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐ͕ƉĞƌĐŝďŝŶƚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂůĂĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ
ĞŶŵĠƐƋƵĞƌĞƐƵůƟƉĞƌůĂǀĂƌŝĂĐŝſĚĞůΖ/WƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϯƉĞƌϭϬϬ͘
EŽŚŝŚĂƵƌăƌĞǀŝƐŝſĚĞƉƌĞƵƐĚĞůĞƐƵŶŝƚĂƚƐƋƵĞƉƵŐƵŝŶƋƵĞĚĂƌĨŽƌĂĚĞůƐƚĞƌŵŝŶŝƐĮǆĂƚƐĞŶĞůĂůĞŶĚĂƌŝĚĞůĂ
ŽĨĞƌƚĂ͘
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ŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƌƟĐůĞϱϴ͘Ͳ ůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞƐƚăŽďůŝŐĂƚĂĨĞƌĞůƐĞŵŵĂŐƵĞƚǌĂŵĞŶƚƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĂƉĂƌĞůůƐĚΖŽďƌĂƋƵĞůĂ
WƌŽƉŝĞƚĂƚŽƌĚĞŶŝƉĞƌĞƐĐƌŝƚ͘
ůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚƐ͕ƵŶĂǀĞŐĂĚĂĂďŽŶĂƚƐƉĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐſŶ͕ĚĞůΖĞǆĐůƵƐŝǀĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚĚΖĂƋƵĞƐƚ͖ĚĞ
ůĂƐĞǀĂĐƵƌĂŝĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĞŶƐĞƌăƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͘

ƉşŐƌĂĨϰ͗KďƌĞƐƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ
ƌƟĐůĞϱϵ͘Ͳ ^ĞΖŶĚŝƵĞŶΗKďƌĞƐ ƉĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſΗĂƋƵĞůůĞƐĞŶƋƵğůĞƐŐĞƐƟŽŶƐƋƵĞĐĂůŐƵŝƉĞƌĂůĂƐĞǀĂ
ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ  ůĞƐ  ƉŽƌƟ  ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚ  Ğů  ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕  ƐŝŐƵŝ  Ğůů  ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚ͕  ƐŝŐƵŝ  ƵŶ  ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ  ƐĞƵ  Ž  ďĠ
ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƵŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͘
>ĞƐŽďƌĞƐƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĞƐĐůĂƐƐŝĮƋƵĞŶĞŶůĞƐĚƵĞƐŵŽĚĂůŝƚĂƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
ĂͿKďƌĞƐƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚŝƌĞĐƚĂ͘
ďͿKďƌĞƐƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂ͘
KďƌĞƐƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚŝƌĞĐƚĂ
ƌƟĐůĞϲϬ͘Ͳ ^ĞΖŶĚŝƵĞŶΗKďƌĞƐƉĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚŝƌĞĐƚĂΗĂƋƵĞůůĞƐĞŶƋƵğĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝƉĞƌƐŝŵĂƚĞŝǆŽ
ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐĞƵ͕ƋƵĞƉŽƚƐĞƌĞůŵĂƚĞŝǆƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ͕ĂƵƚŽƌŝƚǌĂƚĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚƉĞƌ
ĂƋƵĞƐƚƚĞŵĂ͕ƉŽƌƟĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚůĞƐŐĞƐƟŽŶƐƋƵĞĐĂůŐƵŝŶƉĞƌĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ͕ĂĚƋƵŝƌŝŶƚͲŶĞĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕
ĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚͲŶĞĞůƐĞƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂůΖŽďƌĂŝ͕ĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶŝŶƚĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶƚŽƚĞƐůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ
ƉƌĞĐŝƐĞƐ  ƉĞƌƋƵğ  Ğů  ƉĞƌƐŽŶĂů  ŝ  ĞůƐ  ŽďƌĞƌƐ  ĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐ  ƉĞƌ  Ğůů  ƉƵŐƵŝŶ  ƌĞĂůŝƚǌĂƌͲůĂ͖  ĞŶ  ĂƋƵĞƐƚĞƐ  ŽďƌĞƐ  Ğů
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ƐŝŚŝĨŽƐ͕ŽůΖĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚĚĞůĂƐĞǀĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ĠƐƵŶƐŝŵƉůĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ũĂƐŝŐƵŝĐŽŵ
ĞŵƉůĞĂƚƐĞƵŽĐŽŵĂƵƚžŶŽŵĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƉĞƌĞůů͕ƋƵĞĠƐĞůƋƵĞƌĞƵŶĞŝǆ͕ƉĞƌƚĂŶƚ͕ůĂĚŽďůĞƉĞƌƐŽŶĂůŝƚĂƚĚĞ
WƌŽƉŝĞƚĂƚŝŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͘
KďƌĞƐƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂ
ƌƟĐůĞϲϭ͘Ͳ^ΖĞŶƚĠŶƉĞƌΗKďƌĂƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂΗůĂƋƵĞĐŽŶǀĞŶĞŶƵŶWƌŽƉŝĞƚĂƌŝŝƵŶ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƉĞƌƋƵğĂƋƵĞƐƚƷůƟŵ͕ƉĞƌĐŽŵƚĞĚΖĂƋƵĞůůŝĐŽŵĂĚĞůĞŐĂƚƐĞƵ͕ƌĞĂůŝƚǌŝůĞƐŐĞƐƟŽŶƐŝĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
ƋƵĞĐĂůŐƵŝŶŝĞƐĐŽŶǀŝŶŐƵŝŶ͘
^ſŶ͕ƉĞƌƚĂŶƚ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐƉĞĐƵůŝĂƌƐĚĞůĞƐΗKďƌĞƐƉĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĞΗůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
ĂͿWĞƌƉĂƌƚĚĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ůΖŽďůŝŐĂĐŝſĚΖĂďŽŶĂƌĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵŝƚũăĚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƚŽƚĞƐůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐ
ŝŶŚĞƌĞŶƚƐĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĐŽŶǀŝŶŐƵƚƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂŶƚͲƐĞĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝůĂĨĂĐƵůƚĂƚĚĞƉŽĚĞƌŽƌĚĞŶĂƌ͕ďĠ
ƉĞƌƐŝŵĂƚĞŝǆŽŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌĞŶůĂƐĞǀĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ͕ůΖŽƌĚƌĞŝůĂŵĂƌǆĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͕
ůΖĞůĞĐĐŝſĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐƋƵĞĞŶĞůƐƚƌĞďĂůůƐŚĂŶĚΖĞŵƉƌĂƌͲƐĞŝ͕ĂůĂĮ͕ƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐƋƵĞĐƌĞŐƵŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌƌĞŐƵůĂƌůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĐŽŶǀŝŶŐƵƚƐ͘
ďͿ  WĞƌ  ƉĂƌƚ  ĚĞů  ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕  ůΖŽďůŝŐĂĐŝſ  ĚĞ  ƉŽƌƚĂƌ  ůĂ  ŐĞƐƟſ  ƉƌăĐƟĐĂ  ĚĞůƐ  ƚƌĞďĂůůƐ͕  ĂƉŽƌƚĂŶƚ  ĞůƐ  ƐĞƵƐ
ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐ͕ĞůƐŵŝƚũĂŶƐĂƵǆŝůŝĂƌƐƋƵĞĐĂůŐƵŝŶŝ͕ĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ƚŽƚĂůůžƋƵĞ͕ĞŶŚĂƌŵŽŶŝĂĂŵďůĂ
ƐĞǀĂƚĂƐĐĂ͕ĞƐƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝƉĞƌĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͕ƉĞƌĐŝďŝŶƚƉĞƌĂŝǆžĚĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝƵŶƚĂŶƚƉĞƌĐĞŶƚ;йͿ
ƉƌĞĮǆĂƚƐŽďƌĞůΖŝŵƉŽƌƚƚŽƚĂůĚĞůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĞĨĞĐƚƵĂĚĞƐŝĂďŽŶĂĚĞƐƉĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͘
>ŝƋƵŝĚĂĐŝſĚΖŽďƌĞƐƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ
ƌƟĐůĞϲϮ͘ͲWĞƌĂůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐƋƵĞƐΖĞǆĞĐƵƟŶƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ƌĞŐŝƌĂŶůĞƐ
ŶŽƌŵĞƐƋƵĞĂŵďĂƋƵĞƐƚĂĮŶĂůŝƚĂƚƐΖĞƐƚĂďůĞŝǆŝŶĞŶůĞƐΗŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĚΖşŶĚŽůĞĞĐŽŶžŵŝĐĂΗǀŝŐĞŶƚƐĞŶ
ůΖŽďƌĂ͖ĞŶĐĂƐƋƵĞŶŽŶΖŚŝŚĂŐƵĞƐƐŝŶ͕ůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſůĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂƌăĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕
ĞŶƌĞůĂĐŝſǀĂůŽƌĂĚĂĂ ůĂƋƵĂůƐΖĂĚũƵŶƚĂƌĂŶĞŶůΖŽƌĚƌĞĞǆƉƌĞƐƐĂƚ ŵĠƐĞŶĚĂǀĂŶƚĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĂƚƐƚŽƚƐĞůůƐƉĞƌůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐ͗
ĂͿ>ĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐŽƌŝŐŝŶĂůƐĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂĚƋƵŝƌŝƚƐƉĞƌĂůƐƚƌĞďĂůůƐŝĞůĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĞƋƵĂƚƋƵĞũƵƐƟĮƋƵŝĞůĚŝƉžƐŝƚ
ŽůĂƵƟůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐĞƐŵĞŶƚĂƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŶůΖŽďƌĂ͘
ďͿ>ĞƐŶſŵŝŶĞƐĚĞůƐũŽƌŶĂůƐĂďŽŶĂƚƐ͕ĂũƵƐƚĂĚĞƐĂĂůůžƋƵĞĠƐĞƐƚĂďůĞƌƚĞŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſǀŝŐĞŶƚ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶƚĞů
ŶŽŵďƌĞ ĚΖŚŽƌĞƐƚƌĞďĂůůĂĚĞƐĞŶ ůΖŽďƌĂƉĞůƐŽƉĞƌĂƌŝƐĚĞĐĂĚĂŽĮĐŝ ŝůĂ ƐĞǀĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ ĂĐŽŵƉĂŶǇĂŶƚ ůĞƐ
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ĞƐŵĞŶƚĂĚĞƐŶžŵŝŶĞƐĂŵďƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶƵŵğƌŝĐĂĚĞůƐĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚƐ͕ĐĂƉĂƚĂĕŽƐ͕ĐĂƉƐĚΖĞƋƵŝƉ͕ŽĮĐŝĂůƐŝĂũƵĚĂŶƚƐ
ĚĞĐĂĚĂŽĮĐŝ͕ƉĞŽŶƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂƚƐŝƐŽůƚƐ͕ůůŝƐƚĞƌƐ͕ŐƵĂƌĚŝĂŶƐ͕ĞƚĐ͕͘ƋƵĞŚĂŐŝŶƚƌĞďĂůůĂƚĞŶůΖŽďƌĂĚƵƌĂŶƚĞů
ƚĞƌŵŝŶŝĚĞƚĞŵƉƐĂůƋƵĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐƵŝŶůĞƐŶžŵŝŶĞƐƋƵĞĞƐƉƌĞƐĞŶƟŶ͘
ĐͿ>ĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐŽƌŝŐŝŶĂůƐĚĞůƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐƉŽƐĂƚƐĞŶůΖŽďƌĂŽĚĞƌĞƟƌĂĚĂĚΖĞŶĚĞƌƌŽĐƐ͘
ĚͿůƐƌĞďƵƚƐĚĞůůŝĐğŶĐŝĞƐ͕ŝŵƉŽƐƚŽƐŝĂůƚƌĞƐĐăƌƌĞŐƵĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚƐĂůΖŽďƌĂƋƵĞŚĂŐŝŶƉĂŐĂƚŽĞŶůĂŐĞƐƟſĚĞůĂ
ƋƵĂůŚĂŐŝŝŶƚĞƌǀŝŶŐƵƚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ũĂƋƵĞĞůƐĞƵĂďŽŶĂŵĞŶƚĠƐƐĞŵƉƌĞĂĐŽŵƉƚĞĚĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͘
ůĂƐƵŵĂĚĞƚŽƚĞƐůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚƐĂůĂƉƌžƉŝĂŽďƌĂĞŶůĂŐĞƐƟſŽƉĂŐĂŵĞŶƚĚĞůĂƋƵĂůŚĂŐŝŶ
ŝŶƚĞƌǀŝŶŐƵƚĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐĞůŝĂƉůŝĐĂƌă͕ƐŝŶŽŚŝŚĂĐŽŶǀĞŶŝ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ƵŶƋƵŝŶǌĞƉĞƌĐĞŶƚ;ϭϱƉĞƌϭϬϬͿ͕
ĞŶƚĞŶĞŶƚͲƐĞƋƵĞĞŶĂƋƵĞƐƚƉĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞĞƐƚĂŶŝŶĐůŽƐŽƐĞůƐŵŝƚũĂŶƐĂƵǆŝůŝĂƌƐŝĞůƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚƉƌĞǀĞŶƟƵƐ
ĚΖĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͕ůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐŐĞŶĞƌĂůƐƋƵĞŽƌŝŐŝŶŝŶĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞůƐƚƌĞďĂůůƐƉĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſƋƵĞƌĞĂůŝƚǌŝĞů
ĞŶĞĮĐŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞůŵĂƚĞŝǆ͘
ďŽŶĂŵĞŶƚĂůƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞůƐĐŽŵƉƚĞƐĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂ
ƌƟĐůĞϲϯ͘Ͳ>ůĞǀĂƚƉĂĐƚĞĚŝƐƟŶƚ͕ĞůƐĂďŽŶĂŵĞŶƚƐĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞůƐĐŽŵƉƚĞƐĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂ͕ĞůƐ
ƌĞĂůŝƚǌĂƌăĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚƐĞŐŽŶƐĞůƐĐŽŵƵŶŝĐĂƚƐĚĞƚƌĞďĂůůƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĂƉƌŽǀĂƚƐƉĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƉĞů
ƐĞƵĚĞůĞŐĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ͘
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĞŶƚ͕ůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌŽůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞdğĐŶŝĐƌĞĚĂĐƚĂƌă͕ĂŵďůĂŵĂƚĞŝǆĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚĂƚ͕ůĂŵĞĚŝĐŝſĚĞ
ůΖŽďƌĂƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ͕ǀĂůŽƌĂŶƚͲůĂĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĂƉƌŽǀĂƚ͘ƋƵĞƐƚĞƐǀĂůŽƌĂĐŝŽŶƐŶŽƟŶĚƌĂŶĞĨĞĐƚĞƐƉĞƌ
ĂůƐĂďŽŶĂŵĞŶƚƐĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐŝŶſƋƵĞƐΖŚĂŐƵĠƐƉĂĐƚĂƚĞůĐŽŶƚƌĂƌŝĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ͘
EŽƌŵĞƐƉĞƌĂůΖĂĚƋƵŝƐŝĐŝſĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐ
ƌƟĐůĞϲϰ͘ͲŝǆžŶŽŽďƐƚĂŶƚ͕ůĞƐĨĂĐƵůƚĂƚƐƋƵĞĞŶĂƋƵĞƐƚƐƚƌĞďĂůůƐƉĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂĞƐƌĞƐĞƌǀĂĞů
WƌŽƉŝĞƚĂƌŝƉĞƌĂůΖĂĚƋƵŝƐŝĐŝſĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐ͕ƐŝĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐĞůŝĂƵƚŽƌŝƚǌĂƉĞƌŐĞƐƟŽŶĂƌͲůŽƐŝ
ĂĚƋƵŝƌŝƌͲůŽƐ͕ŚĂƵƌăĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ŽĞŶůĂƐĞǀĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĂůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ͕ĞůƐƉƌĞƵƐŝ
ůĞƐŵŽƐƚƌĞƐĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐŽĨĞƌƚƐ͕ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶƚůĂƐĞǀĂƉƌğǀŝĂĂƉƌŽǀĂĐŝſĂďĂŶƐĚΖĂĚƋƵŝƌŝƌͲůŽƐ͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĚĞůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞŶĞůďĂŝǆƌĞŶĚŝŵĞŶƚĚĞůƐŽďƌĞƌƐ
ƌƟĐůĞ  ϲϱ͘Ͳ ^ŝ  ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ  ĂĚǀĞƌơƐ  ĞŶ  ĞůƐ  ĐŽŵƵŶŝĐĂƚƐ  ŵĞŶƐƵĂůƐ  ĚΖŽďƌĂ  ĞǆĞĐƵƚĂĚĂ  ƋƵĞ
ƉƌĞĐĞƉƟǀĂŵĞŶƚŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌͲůŝĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ƋƵĞĞůƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚƐĚĞůĂŵăĚΖŽďƌĂ͕ĞŶƚŽƚĞƐŽĞŶĂůŐƵŶĂ
ĚĞůĞƐƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐĨŽƐƐŝŶŶŽƚĂďůĞŵĞŶƚŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂůƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚƐŶŽƌŵĂůƐĂĚŵĞƐŽƐŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚ
ƉĞƌĂƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂŝŐƵĂůƐŽƐŝŵŝůĂƌƐ͕ůŝŚŽŶŽƟĮĐĂƌăƉĞƌĞƐĐƌŝƚĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ĂŵďůĂĮŶĂůŝƚĂƚƋƵĞĂƋƵĞƐƚĨĂĐŝ
ůĞƐŐĞƐƟŽŶƐƉƌĞĐŝƐĞƐƉĞƌĂƵŐŵĞŶƚĂƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſĞŶůĂƋƵĂŶƟĂĂƐƐĞŶǇĂůĂĚĂƉĞƌůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ͘
^ŝƵŶĐŽƉĨĞƚĂĂƋƵĞƐƚĂŶŽƟĮĐĂĐŝſĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ĞŶĞůƐŵĞƐŽƐƐƵĐĐĞƐƐŝƵƐ͕ĞůƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚƐŶŽĂƌƌŝďĞƐƐŝŶĂůƐ
ŶŽƌŵĂůƐ͕ĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝƋƵĞĚĂĨĂĐƵůƚĂƚƉĞƌƌĞƐĞƌĐŝƌͲƐĞĚĞůĂĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ͕ƌĞďĂŝǆĂŶƚͲŶĞĞůƐĞƵŝŵƉŽƌƚĚĞůƋƵŝŶǌĞ
ƉĞƌĐĞŶƚ;ϭϱƉĞƌϭϬϬͿƋƵĞƉĞůƐĐŽŶĐĞƉƚĞƐĂďĂŶƐĞǆƉƌĞƐƐĂƚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌŝĂĂďŽŶĂƌͲůŝĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞŶůĞƐ
ůŝƋƵŝĚĂĐŝŽŶƐƋƵŝŶǌĞŶĂůƐƋƵĞƉƌĞĐĞƉƟǀĂŵĞŶƚƐΖŚĂŐŝŶĚΖĞĨĞĐƚƵĂƌͲůŝ͘ŶĐĂƐĚĞŶŽĂƌƌŝďĂƌĂŵďĚƵĞƐƉĂƌƚƐĂƵŶ
ĂĐŽƌĚƉĞůƋƵĞĨĂĂůƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚƐĚĞůĂŵăĚΖŽďƌĂ͕ƐĞƐŽƚŵĞƚƌăĞůĐĂƐĂĂƌďŝƚƌĂƚŐĞ͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚƐĚĞůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ
ƌƟĐůĞϲϲ͘ͲŶĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚΖΗKďƌĞƐƉĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůĞŐĂĚĂΗĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌŶŽŵĠƐƐĞƌăƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƐ
ĚĞĨĞĐƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐƋƵĞƉŽŐƵĞƐƐŝŶƚĞŶŝƌĞůƐƚƌĞďĂůůƐŽƵŶŝƚĂƚƐĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐƉĞƌĞůůŝƚĂŵďĠĞůƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐŽ
ƉĞƌũƵĚŝĐŝƐ  ƋƵĞ  ƉŽŐƵĞƐƐŝŶ  ƐŽďƌĞǀĞŶŝƌ  ĂůƐ  ŽďƌĞƌƐ  Ž  Ă  ƚĞƌĐĞƌĞƐ  ƉĞƌƐŽŶĞƐ  ƉĞƌ  ŶŽ  ŚĂǀĞƌ  ƉƌĞƐ  ůĞƐ  ŵĞƐƵƌĞƐ
ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐŝƋƵĞĞŶůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐůĞŐĂůƐǀŝŐĞŶƚƐƐΖĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶ͘ŶĐĂŶǀŝ͕ŝĞǆĐĞƉƚƵĂŶƚůΖĞǆƉƌĞƐƐĂƚĂůΖĂƌƟĐůĞ
ϲϯƉƌĞĐĞĚĞŶƚ͕ŶŽƐĞƌăƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůŵĂůƌĞƐƵůƚĂƚƋƵĞƉŽŐƵĞƐƐŝŶĚŽŶĂƌĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐĞůĞŐŝƚƐ
ƐĞŐŽŶƐůĞƐŶŽƌŵĞƐĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐĞŶĂƋƵĞƐƚĂƌƟĐůĞ͘
ŶǀŝƌƚƵƚĚĞůƋƵĞƐΖŚĂĐŽŶƐŝŐŶĂƚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕ĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐƚăŽďůŝŐĂƚĂƌĞƉĂƌĂƌƉĞůƐĞƵĐŽŵƉƚĞĞůƐ
ƚƌĞďĂůůƐĚĞĨĞĐƚƵŽƐŽƐŝĂƌĞƐƉŽŶĚƌĞƚĂŵďĠĚĞůƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐŽƉĞƌũƵĚŝĐŝƐĞǆƉƌĞƐƐĂƚƐĞŶĞůƉĂƌăŐƌĂĨĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
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ƉşŐƌĂĨϱ͗ĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŝĂďŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
&ŽƌŵĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĚΖĂďŽŶĂŵĞŶƚĚĞůĞƐŽďƌĞƐ
ƌƟĐůĞϲϳ͘Ͳ ^ĞŐŽŶƐůĂŵŽĚĂůŝƚĂƚĞůĞŐŝĚĂƉĞƌĂůĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐŝĞǆĐĞƉƚƵĂŶƚƋƵĞĞŶĞůWůĞĐ
WĂƌƟĐƵůĂƌĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐƐΖŚŝƉƌĞĐĞƉƚƵŝƵŶĂĂůƚƌĂĐŽƐĂ͕ůΖĂďŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐƐΖĞĨĞĐƚƵĂƌă
Ăŝǆş͗
ϭƌ͘dŝƉƵƐĮǆŽƚĂŶƚĂůĕĂƚƚŽƚĂů͘^ΖĂďŽŶĂƌăůĂǆŝĨƌĂƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĮǆĂĚĂĐŽŵĂďĂƐĞĚĞůΖĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſ͕ĚŝƐŵŝŶƵŢĚĂ
ĞŶĞůƐĞƵĐĂƐĂůΖŝŵƉŽƌƚĚĞůĂďĂŝǆĂĞĨĞĐƚƵĂĚĂƉĞƌůΖĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝ͘
ϮŶ͘dŝƉƵƐĮǆŽƚĂŶƚĂůĕĂƚƉĞƌƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂ͕ĞůƉƌĞƵŝŶǀĂƌŝĂďůĞĚĞůƋƵĂůƐΖŚĂŐŝĮǆĂƚĂůĂďĞƐƚƌĞƚĂ͕ƉŽĚĞŶƚͲŶĞ
ǀĂƌŝĂƌƐŽůĂŵĞŶƚĞůŶŽŵďƌĞĚΖƵŶŝƚĂƚƐĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ͘
WƌğǀŝĂŵĞĚŝĐŝſŝĂƉůŝĐĂŶƚĂůƚŽƚĂůĚĞůĞƐƵŶŝƚĂƚƐĚŝǀĞƌƐĞƐĚΖŽďƌĂĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ͕ĚĞůƉƌĞƵŝŶǀĂƌŝĂďůĞĞƐƟƉƵůĂƚĂůĂ
ďĞƐƚƌĞƚĂƉĞƌĐĂĚĂƐĐƵŶĂĚΖĞůůĞƐ͕ƐΖĂďŽŶĂƌăĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂůΖŝŵƉŽƌƚĚĞůĞƐĐŽŵƉƌĞƐĞƐĞŶĞůƐƚƌĞďĂůůƐĞǆĞĐƵƚĂƚƐŝ
ƵůƟŵĂƚƐĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵĞŝǆĞŶĞůWƌŽũĞĐƚĞ͕ĞůƐƋƵĂůƐƐĞƌǀŝƌĂŶĚĞďĂƐĞƉĞƌĂůĂ
ŵĞĚŝĐŝſŝǀĂůŽƌĂĐŝſĚĞůĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐƵŶŝƚĂƚƐ͘
ϯƌ͘dĂŶƚǀĂƌŝĂďůĞƉĞƌƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂ͕ƐĞŐŽŶƐůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞŶƋƵğĞƐƌĞĂůŝƚǌŝŝĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚŝǀĞƌƐŽƐĞŵƉƌĂƚƐ
ĞŶůĂƐĞǀĂĞǆĞĐƵĐŝſĚΖĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐŽƌĚƌĞƐĚĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ͘
^ΖĂďŽŶĂƌăĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞŶŝĚğŶƟƋƵĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĂůĐĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ϰƚ͘WĞƌůůŝƐƚĞƐĚĞũŽƌŶĂůƐŝƌĞďƵƚƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƵƚŽƌŝƚǌĂƚƐĞŶůĂĨŽƌŵĂƋƵĞĞůƉƌĞƐĞŶƚΗWůĞĐ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐΗĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͘
ϱğ͘WĞƌŚŽƌĞƐĚĞƚƌĞďĂůů͕ĞǆĞĐƵƚĂƚĞŶůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞƐĞŶĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͘
ZĞůĂĐŝŽŶƐǀĂůŽƌĂĚĞƐŝĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐ
ƌƟĐůĞϲϴ͘ͲŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĞƐğƉŽƋƵĞƐŽĚĂƚĞƐƋƵĞĞƐĮǆŝŶĞŶĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞŽĞŶĞůƐΗWůĞĐƐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐ
WĂƌƟĐƵůĂƌƐΗƋƵĞƌĞŐĞŝǆŝŶĞŶůΖŽďƌĂ͕ĨŽƌŵĂƌăĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƵŶĂƌĞůĂĐŝſǀĂůŽƌĂĚĂĚĞůĞƐŽďƌĞƐĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ
ĚƵƌĂŶƚĞůƐƚĞƌŵŝŶŝƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ƐĞŐŽŶƐůĂŵĞĚŝĐŝſƋƵĞŚĂƵƌăƉƌĂĐƟĐĂƚůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌ͘
ůƚƌĞďĂůůĞǆĞĐƵƚĂƚƉĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞŶůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉƌĞĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐ͕ĞƐǀĂůŽƌĂƌăĂƉůŝĐĂŶƚĂůƌĞƐƵůƚĂƚĚĞůĂ
ŵĞĚŝĐŝſŐĞŶĞƌĂů͕ĐƷďŝĐĂ͕ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕ůŝŶĞĂů͕ƉŽŶĚĞƌĂůŽŶƵŵĞƌĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƉĞƌĂĐĂĚĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂ͕ĞůƐ
ƉƌĞƵƐĂƐƐĞŶǇĂůĂƚƐĞŶĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚƉĞƌĂĐĂĚĂƐĐƵŶĂĚΖĞůůĞƐ͕ƚĞŶŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂŵĠƐĂůůžĞƐƚĂďůĞƌƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚ
ΗWůĞĐ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐΗƌĞƐƉĞĐƚĞĂŵŝůůŽƌĞƐŽƐƵďƐƟƚƵĐŝŽŶƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĂůĞƐŽďƌĞƐ
ĂĐĐĞƐƐžƌŝĞƐŝĞƐƉĞĐŝĂůƐ͕ĞƚĐ͘
ůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͕ƋƵĞƉŽĚƌăƉƌĞƐĞŶĐŝĂƌůĞƐŵĞĚŝĐŝŽŶƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌĞǆƚĞŶĚƌĞĂƋƵĞƐƚĂƌĞůĂĐŝſ͕ůΖƉĂƌĞůůĂĚŽƌůŝ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌă  ůĞƐ  ĚĂĚĞƐ  ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ  ĚĞ  ůĂ  ƌĞůĂĐŝſ  ǀĂůŽƌĂĚĂ͕  ĂĐŽŵƉĂŶǇĂŶƚͲůĞƐ  ĚΖƵŶĂ  ŶŽƚĂ  ĚΖĞŶǀŝĂŵĞŶƚ͕  Ă
ůΖŽďũĞĐƚĞƋƵĞ͕ĚŝŶƐĚĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞĚĞƵ;ϭϬͿĚŝĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĚĂƚĂĚĞƌĞĐĞƉĐŝſĚΖĂƋƵĞƐƚĂŶŽƚĂ͕ĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ
ƉƵŐƵŝĞŶĞǆĂŵŝŶĂƌͲůĞƐŝƚŽƌŶĂƌͲůĞƐĮƌŵĂĚĞƐĂŵďůĂƐĞǀĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚŽĨĞƌ͕ĞŶĐĂƐĐŽŶƚƌĂƌŝ͕ůĞƐŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐŽ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶƐ  ƋƵĞ  ĐŽŶƐŝĚĞƌŝ  ŽƉŽƌƚƵŶĞƐ͘  ŝŶƐ  ĚĞůƐ  ĚĞƵ  ;ϭϬͿ  ĚŝĞƐ  ƐĞŐƺĞŶƚƐ  Ă  ůĂ  ƐĞǀĂ  ƌĞĐĞƉĐŝſ͕
ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌĂĐĐĞƉƚĂƌăŽƌĞĨƵƐĂƌăůĞƐƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶƐĚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƐŝŚŝĨŽƐƐŝŶ͕ĚŽŶĂŶƚͲůŝĐŽŵƉƚĞĚĞ
ůĂƐĞǀĂƌĞƐŽůƵĐŝſŝƉŽĚĞŶƚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͕ĞŶĞůƐĞŐŽŶĐĂƐ͕ĂĐƵĚŝƌĚĂǀĂŶƚĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝĐŽŶƚƌĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſĚĞ
ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌĞŶůĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůƐΗWůĞĐƐ'ĞŶĞƌĂůƐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐ&ĂĐƵůƚĂƟǀĞƐŝ>ĞŐĂůƐΗ͘
WƌĞŶĞŶƚĐŽŵĂďĂƐĞůĂƌĞůĂĐŝſǀĂůŽƌĂĚĂŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶĞůƉĂƌăŐƌĂĨĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌĞǆƉĞĚŝƌăůĂ
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ͘
ĞůΖŝŵƉŽƌƚƐĞΖŶĚĞĚƵŝƌăĞůƚĂŶƚƉĞƌĐĞŶƚƋƵĞƉĞƌĂůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſĚĞůĂĮŶĂŶĕĂƐΖŚĂŐŝƉƌĞĞƐƚĂďůĞƌƚ͘
ůŵĂƚĞƌŝĂůĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚĂƉĞƵĚΖŽďƌĂƉĞƌŝŶĚŝĐĂĐŝſĞǆƉƌĞƐƐĂŝƉĞƌĞƐĐƌŝƚĚĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ƉŽĚƌăĐĞƌƟĮĐĂƌͲƐĞ
ĮŶƐĞůŶŽƌĂŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚ;ϵϬƉĞƌϭϬϬͿĚĞůƐĞƵŝŵƉŽƌƚ͕ĂůƐƉƌĞƵƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĞŶĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ͕
ƐĞŶƐĞĂĨĞĐƚĂƌͲůŽƐĚĞůƚĂŶƚƉĞƌĐĞŶƚĚĞŽŶƚƌĂĐƚĂ͘
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>ĞƐĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐĞƐƌĞŵĞƚƌĂŶĂůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ĚŝŶƐĚĞůŵĞƐƐĞŐƺĞŶƚĂůƉĞƌşŽĚĞĂůƋƵĂůĞƐƌĞĨĞƌĞŝǆĞŶ͕ŝƟŶĚƌĂŶĞů
ĐĂƌăĐƚĞƌĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞŶƚƌĞŐƵĞƐĂďŽŶĐŽŵƉƚĞ͕ƐƵďũĞĐƚĞƐĂůĞƐƌĞĐƟĮĐĂĐŝŽŶƐŝǀĂƌŝĂĐŝŽŶƐƋƵĞĞƐĚĞƌŝǀĞŶĚĞ
ůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſĮŶĂů͕ŶŽƐƵƉŽƐĂŶƚƚĂŵƉŽĐĂƋƵĞƐƚĞƐĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐŶŝĂƉƌŽǀĂĐŝſŶŝƌĞĐĞƉĐŝſĚĞůĞƐŽďƌĞƐƋƵĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĞŶ͘
>ĞƐƌĞůĂĐŝŽŶƐǀĂůŽƌĂĚĞƐĐŽŶƟŶĚƌĂŶƐŽůĂŵĞŶƚůΖŽďƌĂĞǆĞĐƵƚĂĚĂĞŶĞůƚĞƌŵŝŶŝĂůƋƵĂůůĂǀĂůŽƌĂĐŝſĞƐƌĞĨĞƌĞŝǆ͘Ŷ
ĐĂƐƋƵĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌŚŽĞǆŝŐşƐ͕ůĞƐĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐƐΖĞǆƚĞŶĚƌĂŶĂůΖŽƌŝŐĞŶ͘
DŝůůŽƌĞƐĚΖŽďƌĞƐůůŝƵƌĂŵĞŶƚĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ
ƌƟĐůĞϲϵ͘Ͳ YƵĂŶĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͕ŝŶĐůžƐĂŵďĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ͕ƵƟůŝƚǌĠƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚĞ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŵĠƐĂĐƵƌĂĚĂŽĚĞŵŝĚĞƐŵĠƐŐƌĂŶƐƋƵĞůΖĂƐƐĞŶǇĂůĂƚĞŶĞůWƌŽũĞĐƚĞŽƐƵďƐƟƚƵşƐƵŶĂĐůĂƐƐĞĚĞ
ĨăďƌŝĐĂƉĞƌƵŶĂĂůƚƌĂĚĞƉƌĞƵŵĠƐĂůƚ͕ŽĞǆĞĐƵƚĠƐĂŵďĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŵĠƐŐƌĂŶƐƋƵĂůƐĞǀŽůƉĂƌƚĚĞůΖŽďƌĂŽ͕ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂůŝŶƚƌŽĚƵşƐĞŶůΖŽďƌĂƐĞŶƐĞĚĞŵĂŶĂƌͲůŝ͕ƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſƋƵĞƐŝŐƵŝďĞŶĞĮĐŝŽƐĂĂĐƌŝƚĞƌŝĚĞ
ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ͕ŶŽƟŶĚƌăĚƌĞƚ͕ŶŽŽďƐƚĂŶƚ͕ŵĠƐƋƵĞĂůΖĂďŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƋƵĞƉŽŐƵĠƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞĞŶĞů
ĐĂƐƋƵĞŚĂŐƵĠƐĐŽŶƐƚƌƵŢƚůΖŽďƌĂĂŵďĞƐƚƌŝĐƚĞƐƵďũĞĐĐŝſĂůĂƉƌŽũĞĐƚĂĚĂŝĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĂŽĂĚũƵĚŝĐĂĚĂ͘
ďŽŶĂŵĞŶƚĚĞƚƌĞďĂůůƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĂƚƐĂŵďƉĂƌƟĚĂĂůĕĂĚĂ
ƌƟĐůĞϳϬ͘ͲǆĐĞƉƚƵĂŶƚĞůƉƌĞĐĞƉƚƵĂƚĞŶĞůΗWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐĚΖşŶĚŽůĞĞĐŽŶžŵŝĐĂΗ͕ǀŝŐĞŶƚĞŶ
ůΖŽďƌĂ͕ůΖĂďŽŶĂŵĞŶƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĂƚƐĞŶƉĂƌƟĚĂĂůĕĂĚĂ͕ƐΖĞĨĞĐƚƵĂƌăĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ
ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐƵŝĞŶƚƌĞĞůƐƋƵĞĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſƐΖĞǆƉƌĞƐƐĞŶ͗
ĂͿ^ŝŚŝŚĂƉƌĞƵƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐƉĞƌĂƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂŝŐƵĂůƐ͕ůĞƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĂĚĞƐŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƉĂƌƟĚĂĂůĕĂĚĂ͕
ƐΖĂďŽŶĂƌĂŶƉƌğǀŝĂŵĞĚŝĐŝſŝĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůƉƌĞƵĞƐƚĂďůĞƌƚ͘
ďͿ^ŝŚŝŚĂƉƌĞƵƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐƉĞƌĂƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂƐŝŵŝůĂƌƐ͕ƐΖĞƐƚĂďůŝƌĂŶƉƌĞƵƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝƐƉĞƌĂůĞƐƵŶŝƚĂƚƐ
ĂŵďƉĂƌƟĚĂĂůĕĂĚĂ͕ĚĞĚƵŢƚƐĚĞůƐƐŝŵŝůĂƌƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐ͘
ĐͿ^ŝŶŽŚŝŚĂƉƌĞƵƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐƉĞƌĂƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂŝŐƵĂůƐŽƐŝŵŝůĂƌƐ͕ůĂƉĂƌƟĚĂĂůĕĂĚĂƐΖĂďŽŶĂƌăşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚ
ĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͕ĞǆĐĞƉƚƵĂŶƚĞůĐĂƐƋƵĞĞŶĞůWƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚĞůΖŽďƌĂƐΖĞǆƉƌĞƐƐŝƋƵĞůΖŝŵƉŽƌƚĚΖĂƋƵĞƐƚĂƉĂƌƟĚĂ
ƐΖŚĂĚĞũƵƐƟĮĐĂƌ͕ĞŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐ͕ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌŝŶĚŝĐĂƌăĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂŝĂŵďĂŶƚĞƌŝŽƌŝƚĂƚĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſ͕
Ğů  ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ  ƋƵĞ  ƐΖŚĂ  ĚĞ  ƐĞŐƵŝƌ  ƉĞƌ  ƉŽƌƚĂƌ  ĂƋƵĞƐƚ  ĐŽŵƉƚĞ  ƋƵĞ͕  ĞŶ  ƌĞĂůŝƚĂƚ  ƐĞƌă  ĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͕
ǀĂůŽƌĂŶƚͲŶĞĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝũŽƌŶĂůƐĂůƐƉƌĞƵƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĞŶĞůWƌĞƐƐƵƉŽƐƚĂƉƌŽǀĂƚŽ͕ĞŶĞůƐĞƵĚĞĨĞĐƚĞ͕ĂůƐƋƵĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſĐŽŶǀŝŶŐƵŝŶĂŵďĚƵĞƐƉĂƌƚƐ͕ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶƚͲƐĞůΖŝŵƉŽƌƚƚŽƚĂůĂŵďĞůƉĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞƋƵĞ
ĞƐĮǆŝĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐĞŶĐŽŶĐĞƉƚĞĚĞĞƐƉĞƐĞƐ'ĞŶĞƌĂůƐŝĞŶĞĮĐŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞů
ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͘
ďŽŶĂŵĞŶƚĚΖĞƐŐŽƚĂŵĞŶƚƐŝĂůƚƌĞƐƚƌĞďĂůůƐĞƐƉĞĐŝĂůƐŶŽĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐ
ƌƟĐůĞϳϭ͘ͲYƵĂŶĐĂůŐƵĞƐƐŝŶĞĨĞĐƚƵĂƌĞƐŐŽƚĂŵĞŶƚƐ͕ŝŶũĞĐĐŝŽŶƐŽĂůƚƌĞƐƚƌĞďĂůůƐĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůşŶĚŽůĞĞƐƉĞĐŝĂůŽ
ŽƌĚŝŶăƌŝĂ͕ƋƵĞƉĞƌŶŽŚĂǀĞƌĞƐƚĂƚĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐŶŽĨŽƐƐŝŶƉĞƌĐŽŵƉƚĞĚĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͕ŝƐŝŶŽĨŽƐƐŝŶĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐ
ĂŵďƚĞƌĐĞƌĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƟŶĚƌăůΖŽďůŝŐĂĐŝſĚĞĨĞƌͲůŽƐŝĚĞƉĂŐĂƌůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĚĞƚŽƚĂŵĞŶĂƋƵĞ
ŽĐĂƐŝŽŶŝŶ͕ŝůŝƐĞƌĂŶĂďŽŶĂƚƐƉĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝƉĞƌƐĞƉĂƌĂƚĚĞůĂŽŶƚƌĂĐƚĂ͘
ŵĠƐĚĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƌŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĂƋƵĞƐƚĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͕ƐĞůŝĂďŽŶĂƌăũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵďĞůůƐĞů
ƚĂŶƚƉĞƌĐĞŶƚĚĞůΖŝŵƉŽƌƚƚŽƚĂůƋƵĞ͕ĞŶĞůƐĞƵĐĂƐ͕ƐΖĞƐƉĞĐŝĮƋƵŝĞŶĞůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐ͘
WĂŐĂŵĞŶƚƐ
ƌƟĐůĞϳϮ͘ͲůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝƉĂŐĂƌăĞŶĞůƐƚĞƌŵŝŶŝƐƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĞƐƚĂďůĞƌƚƐ͘
>ΖŝŵƉŽƌƚ  ĚΖĂƋƵĞƐƚƐ  ƚĞƌŵŝŶŝƐ  ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌă  ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚ  Ăů  ĚĞ  ůĞƐ  ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐ  ĚΖŽďƌĂ  ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĞƐ  ƉĞƌ
ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌ͕ĞŶǀŝƌƚƵƚĚĞůĞƐƋƵĂůƐĞƐǀĞƌŝĮĐĂƌĂŶĞůƐƉĂŐĂŵĞŶƚƐ͘

ďŽŶĂŵĞŶƚĚĞƚƌĞďĂůůƐĞǆĞĐƵƚĂƚƐĚƵƌĂŶƚĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂ
ƌƟĐůĞϳϯ͘ͲĨĞĐƚƵĂĚĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŝƐŝĚƵƌĂŶƚĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐΖŚĂŐƵĞƐƐŝŶĞǆĞĐƵƚĂƚƚƌĞďĂůůƐ͕
ƉĞƌĂůƐĞƵĂďŽŶĂŵĞŶƚĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂŝǆş͗
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ϭƌ͘^ŝĞůƐƚƌĞďĂůůƐƋƵĞĞƐĨĂŶĞƐƟŐƵĞƐƐŝŶĞƐƉĞĐŝĮĐĂƚƐĞŶĞůWƌŽũĞĐƚĞŝ͕ƐĞŶƐĞĐĂƵƐĂũƵƐƟĮĐĂĚĂ͕ŶŽƐΖŚĂŐƵĞƐƐŝŶ
ƌĞĂůŝƚǌĂƚƉĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĂůƐĞƵƚĞŵƉƐ͕ŝůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌĞǆŝŐşƐůĂƐĞǀĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚƵƌĂŶƚĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞ
ŐĂƌĂŶƟĂ͕ƐĞƌĂŶǀĂůŽƌĂƚƐĞůƐƉƌĞƵƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĞŶĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŝĂďŽŶĂƚƐĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƋƵĞĞƐǀĂĞƐƚĂďůŝƌĞŶ
ĞůƐΗWůĞĐƐWĂƌƟĐƵůĂƌƐΗŽĞŶĞůƐĞƵĚĞĨĞĐƚĞĞŶĞůƐ'ĞŶĞƌĂůƐ͕ĞŶĞůĐĂƐƋƵĞĂƋƵĞƐƚƐƉƌĞƵƐĨŽƐƐŝŶŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂůƐ
ǀŝŐĞŶƚƐĞŶůΖğƉŽĐĂĚĞůĂƐĞǀĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ͖ĞŶĐĂƐĐŽŶƚƌĂƌŝ͕ƐΖĂƉůŝĐĂƌĂŶĂƋƵĞƐƚƐƷůƟŵƐ͘
ϮŶ͘^ŝƐΖŚĂŶĨĞƚƚƌĞďĂůůƐƉƵŶƚƵĂůƐƉĞƌĂůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐŽĐĂƐŝŽŶĂƚƐƉĞƌůΖƷƐĚĞůΖĞĚŝĮĐŝ͕ĚĞŐƵƚĂ
ƋƵĞĂƋƵĞƐƚŚĂĞƐƚĂƚƵƟůŝƚǌĂƚĚƵƌĂŶƚĂƋƵĞƐƚƚĞŵƉƐƉĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ĞƐǀĂůŽƌĂƌĂŶŝĂďŽŶĂƌĂŶĞůƐƉƌĞƵƐĚĞůĚŝĂ͕
ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĂĐŽƌĚĂƚƐ͘
ϯƌ͘^ŝƐΖŚĂŶĨĞƚƚƌĞďĂůůƐƉĞƌĂůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐŽĐĂƐŝŽŶĂƚƐƉĞƌĚĞĮĐŝğŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŽĚĞůĂ
ƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƐΖĂďŽŶĂƌăƉĞƌĂƋƵĞƐƚƐƚƌĞďĂůůƐƌĞƐĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͘

ƉşŐƌĂĨϲ͗ĞůĞƐŝŶĚĞŵŶŝƚǌĂĐŝŽŶƐŵƷƚƵĞƐ

/ŵƉŽƌƚĚĞůĂŝŶĚĞŵŶŝƚǌĂĐŝſƉĞƌƌĞƚĂƌĚŶŽũƵƐƟĮĐĂƚĞŶĞůƚĞƌŵŝŶŝĚΖĂĐĂďĂŵĞŶƚĚĞůĞƐŽďƌĞƐ
ƌƟĐůĞϳϰ͘Ͳ >ĂŝŶĚĞŵŶŝƚǌĂĐŝſƉĞƌƌĞƚĂƌĚĞŶůΖĂĐĂďĂŵĞŶƚƐΖĞƐƚĂďůŝƌăĞŶƵŶƚĂŶƚƉĞƌŵŝů;ϬͬϬϬϬͿĚĞůΖŝŵƉŽƌƚ
ƚŽƚĂůĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐ͕ƉĞƌĐĂĚĂĚŝĂŶĂƚƵƌĂůĚĞƌĞƚĂƌĚ͕ĐŽŵƉƚĂƚƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĚŝĂĚΖĂĐĂďĂŵĞŶƚĮǆĂƚĞŶ
ĞůĐĂůĞŶĚĂƌŝĚΖŽďƌĂ͘
>ĞƐƐƵŵĞƐƌĞƐƵůƚĂŶƚƐĞƐĚĞƐĐŽŵƉƚĂƌĂŶŝƌĞƟŶĚƌĂŶĂŵďĐăƌƌĞĐĂůĂĮĂŶĕĂ͘
ĞŵŽƌĂĚĞůƐƉĂŐĂŵĞŶƚƐ
ƌƟĐůĞϳϱ͘Ͳ^ŝĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŶŽƉĂŐƵĠƐůĞƐŽďƌĞƐĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ͕ĚŝŶƐĚĞůŵĞƐƐĞŐƺĞŶƚĂƋƵğĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞůƚĞƌŵŝŶŝ
ĐŽŶǀŝŶŐƵƚ͕ĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂƟŶĚƌăĂŵĠƐĞůĚƌĞƚĚĞƉĞƌĐĞďƌĞůΖĂďŽŶĂŵĞŶƚĚΖƵŶƋƵĂƚƌĞŝŵŝŐƉĞƌĐĞŶƚ;ϰ͕ϱƉĞƌ
ϭϬϬͿĂŶƵĂů͕ĞŶĐŽŶĐĞƉƚĞĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐŽƐĚĞĚĞŵŽƌĂ͕ĚƵƌĂŶƚůΖĞƐƉĂŝĚĞƚĞŵƉƐĚĞƌĞƚĂƌĚŝƐŽďƌĞůΖŝŵƉŽƌƚĚĞ
ůΖĞƐŵĞŶƚĂĚĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſ͘
^ŝĞŶĐĂƌĂƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞŐƵĞƐƐŝŶĚŽƐŵĞƐŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞůΖĂĐĂďĂŵĞŶƚĚΖĂƋƵĞƐƚƚĞƌŵŝŶŝĚΖƵŶŵĞƐƐĞŶƐĞƌĞĂůŝƚǌĂƌͲƐĞ
ĂƋƵĞƐƚ  ƉĂŐĂŵĞŶƚ͕  ƟŶĚƌă  ĚƌĞƚ  Ğů  ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ  Ă  ůĂ  ƌĞƐŽůƵĐŝſ  ĚĞů ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͕  ƉƌŽĐĞĚŝŶƚͲƐĞ  Ă  ůĂ  ůŝƋƵŝĚĂĐŝſ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĚĞůĞƐŽďƌĞƐĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐŝĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚƐ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚƐƌĞƵŶĞŝǆŝŶůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉƌĞĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐŝƋƵĞůĂƐĞǀĂƋƵĂŶƟƚĂƚŶŽĞǆĐĞĚĞŝǆŝĚĞůĂŶĞĐĞƐƐăƌŝĂƉĞƌĂůĂĮŶĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ
ĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĂŽĂĚũƵĚŝĐĂĚĂ͘
DĂůŐƌĂƚůΖĞǆƉƌĞƐƐĂƚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕ĞƐƌĞĨƵƐĂƌăƚŽƚĂƐŽů͘ůŝĐŝƚƵĚĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞĨƵŶĚĂƚĞŶůĂĚĞŵŽƌĂ
ĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚƐ͕ƋƵĂŶĞůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂŶŽũƵƐƟĮƋƵŝƋƵĞĞŶůĂĚĂƚĂĚĞůΖĞƐŵĞŶƚĂĚĂƐŽů͘ůŝĐŝƚƵĚŚĂŝŶǀĞƌƟƚĞŶŽďƌĂ
ŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚƐĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐůĂƉĂƌƚĚĞƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĂůƚĞƌŵŝŶŝĚΖĞǆĞĐƵĐŝſƋƵĞ
ƟŶŐƵŝĂƐƐĞŶǇĂůĂƚĂůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͘

ƉşŐƌĂĨϳ͗sĂƌŝƐ
DŝůůŽƌĞƐŝĂƵŐŵĞŶƚƐĚΖŽďƌĂ͘ĂƐŽƐĐŽŶƚƌĂƌŝƐ
ƌƟĐůĞϳϲ͘ͲEŽƐΖĂĚŵĞƚƌĂŶŵŝůůŽƌĞƐĚΖŽďƌĂ͕ŶŽŵĠƐĞŶĞůĐĂƐƋƵĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌŚĂŐŝŵĂŶĂƚƉĞƌĞƐĐƌŝƚ
ůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞƚƌĞďĂůůƐŶŽƵƐŽƋƵĞŵŝůůŽƌŝŶůĂƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚƐ͕ĂŝǆşĐŽŵůĂĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĂƉĂƌĞůůƐ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͘
dĂŵƉŽĐƐΖĂĚŵĞƚƌĂŶĂƵŐŵĞŶƚƐĚΖŽďƌĂĞŶůĞƐƵŶŝƚĂƚƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚĞĞŶĐĂƐĚΖĞƌƌŽƌĞŶůĞƐŵĞĚŝĐŝŽŶƐ
ĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ͕ĂŶŽƐĞƌƋƵĞůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌŽƌĚĞŶŝ͕ƚĂŵďĠƉĞƌĞƐĐƌŝƚ͕ůΖĂŵƉůŝĂĐŝſĚĞůĞƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĞƐ͘
Ŷ  ƚŽƚƐ  ĂƋƵĞƐƚƐ ĐĂƐŽƐ  ƐĞƌă  ĐŽŶĚŝĐŝſ  ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ  ƋƵĞ  ĂŵďĚƵĞƐ  ƉĂƌƚƐ  ĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚƐ͕  ĂďĂŶƐ ĚĞ  ůĂ  ƐĞǀĂ
ĞǆĞĐƵĐŝſŽƵƟůŝƚǌĂĐŝſ͕ĐŽŶǀŝŶŐƵŝŶƉĞƌĞƐĐƌŝƚĞůƐŝŵƉŽƌƚƐƚŽƚĂůƐĚĞůĞƐƵŶŝƚĂƚƐŵŝůůŽƌĂĚĞƐ͕ĞůƐƉƌĞƵƐĚĞůƐŶŽƵƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĂƉĂƌĞůůƐŽƌĚĞŶĂŶƚƐƵƟůŝƚǌĂƌŝĞůƐĂƵŐŵĞŶƚƐƋƵĞƚŽƚĞƐĂƋƵĞƐƚĞƐŵŝůůŽƌĞƐŽ ĂƵŐŵĞŶƚƐĚΖŽďƌĂ
ƐƵƉŽƐŝŶƐŽďƌĞůΖŝŵƉŽƌƚĚĞůĞƐƵŶŝƚĂƚƐĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĞƐ͘
^ĞƐĞŐƵŝƌăĞůŵĂƚĞŝǆĐƌŝƚĞƌŝŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ͕ƋƵĂŶůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌŝŶƚƌŽĚƵĞŝǆŝŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶƐƋƵĞƐƵƉŽƐŝŶ
ƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſĂƉƌĞĐŝĂďůĞĞŶĞůƐŝŵƉŽƌƚƐĚĞůĞƐƵŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĞƐ͘

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

hŶŝƚĂƚƐĚΖŽďƌĂĚĞĨĞĐƚƵŽƐĞƐƉĞƌžĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ
ƌƟĐůĞ  ϳϳ͘Ͳ YƵĂŶ  ƉĞƌ  ƋƵĂůƐĞǀŽů  ĐĂƵƐĂ  ĐĂůŐƵĠƐ  ǀĂůŽƌĂƌ  ŽďƌĂ  ĚĞĨĞĐƚƵŽƐĂ͕  ƉĞƌž  ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ  ƐĞŐŽŶƐ
ůΖƌƋƵŝƚĞĐƚĞͲŝƌĞĐƚŽƌĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͕ĂƋƵĞƐƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌăĞůƉƌĞƵŽƉĂƌƟĚĂĚΖĂďŽŶĂŵĞŶƚĚĞƐƉƌĠƐĚĞƐĞŶƟƌĂů
ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͕ĞůƋƵĂůƐΖŚĂƵƌăĚĞĐŽŶĨŽƌŵĂƌĂŵďůΖĞƐŵĞŶƚĂĚĂƌĞƐŽůƵĐŝſ͕ĞǆĐĞƉƚĞĞůĐĂƐĞŶƋƵğ͕ĞƐƚĂŶƚĚŝŶƐĞů
ƚĞƌŵŝŶŝ  ĚΖĞǆĞĐƵĐŝſ͕  ƐΖĞƐƟŵŝ  ŵĠƐ  ĞŶĚĞƌƌŽĐĂƌ  ůΖŽďƌĂ  ŝ  ƌĞĨĞƌͲůĂ  ĚΖĂĐŽƌĚ  Ăŵď  ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ͕  ƐĞŶƐĞ  ĞǆĐĞĚŝƌ
ůΖĞƐŵĞŶƚĂƚƚĞƌŵŝŶŝ͘
ƐƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĞůĞƐŽďƌĞƐ
ƌƟĐůĞϳϴ͘ͲůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞƐƚĂƌăŽďůŝŐĂƚĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌůΖŽďƌĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĂĚƵƌĂŶƚƚŽƚĞůƚĞŵƉƐƋƵĞĚƵƌŝůĂƐĞǀĂ
ĞǆĞĐƵĐŝſĮŶƐůĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞĮŶŝƟǀĂ͖ůĂƋƵĂŶƟĂĚĞůΖĂƐƐĞŐƵƌĂŶĕĂĐŽŝŶĐŝĚŝƌăĞŶĐĂĚĂŵŽŵĞŶƚĂŵďĞůǀĂůŽƌƋƵĞ
ƟŶŐƵŝŶƉĞƌŽŶƚƌĂĐƚĂĞůƐŽďũĞĐƚĞƐĂƐƐĞŐƵƌĂƚƐ͘>ΖŝŵƉŽƌƚĂďŽŶĂƚƉĞƌůĂ^ŽĐŝĞƚĂƚƐƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂ͕ĞŶĞůĐĂƐĚĞ
ƐŝŶŝƐƚƌĞ͕ƐΖŝŶŐƌĞƐƐĂƌăĞŶĐŽŵƉƚĞĂŶŽŵĚĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝ͕ƉĞƌƋƵğĂŵďĐăƌƌĞĐĂůĐŽŵƉƚĞƐΖĂďŽŶŝůΖŽďƌĂƋƵĞĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĞŝǆŝ͕ŝĂŵĞƐƵƌĂƋƵĞĂƋƵĞƐƚĂĞƐǀĂŐŝĨĞŶƚ͘ůƌĞŝŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĚΖĂƋƵĞƐƚĂƋƵĂŶƟƚĂƚĂůŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂĞƐĨĂƌă
ƉĞƌĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐ͕ĐŽŵůĂƌĞƐƚĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͘ŶĐĂƉĐĂƐ͕ůůĞǀĂƚĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞǆƉƌĞƐƐĂĚĞů
ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ͕ĨĞƚĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚƉƷďůŝĐ͕ĞůWƌŽƉŝĞƚĂƌŝƉŽĚƌăĚŝƐƉŽƐĂƌĚΖĂƋƵĞƐƚŝŵƉŽƌƚƉĞƌŵĞŶĞƐƚĞƌƐĚŝƐƟŶƚƐĚĞů
ĚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůĂƉĂƌƚƐŝŶŝƐƚƌĂĚĂ͖ůĂŝŶĨƌĂĐĐŝſĚĞůƋƵğĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚƐΖŚĂĞǆƉŽƐĂƚƐĞƌăŵŽƟƵƐƵĮĐŝĞŶƚ
ƉĞƌƋƵğ  Ğů  ŽŶƚƌĂĐƟƐƚĂ  ƉƵŐƵŝ  ƌĞƐŽůĚƌĞ  Ğů  ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͕  Ăŵď  ĚĞǀŽůƵĐŝſ  ĚĞ  ĮĂŶĕĂ͕  ĂďŽŶĂŵĞŶƚ  ĐŽŵƉůĞƚ  ĚĞ
ĚĞƐƉĞƐĞƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚƐ͕ĞƚĐ͕͘ŝƵŶĂŝŶĚĞŵŶŝƚǌĂĐŝſĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĂůΖŝŵƉŽƌƚĚĞůƐĚĂŶǇƐĐĂƵƐĂƚƐĂů
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat
a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra
normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions:
Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici
projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta
informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les verificacions i controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i
en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta
informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació
es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions.

2

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS

ÍNDEX

1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES.....................................................................................................

5

1.1. Disposicions Generals.....................................................................................................................

5

1.2. Disposicions Facultatives................................................................................................................

5

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació.........................................................

5

1.2.1.1. El promotor...............................................................................................................

5

1.2.1.2. El projectista.............................................................................................................

5

1.2.1.3. El constructor o contractista.........................................................................................

5

1.2.1.4. El director d'obra........................................................................................................

5

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra..................................................................................

5

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació........................................

5

1.2.1.7. Els subministradors de productes..................................................................................

6

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra...............................................................................................

6

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut......................................................................................

6

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus.....................................................................................

6

1.2.5. La Direcció Facultativa............................................................................................................

6

1.2.6. Visites facultatives.................................................................................................................

6

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents..........................................................................................

6

1.2.7.1. El promotor...............................................................................................................

6

1.2.7.2. El projectista.............................................................................................................

7

1.2.7.3. El constructor o contractista.........................................................................................

7

1.2.7.4. El director d'obra........................................................................................................

8

1.2.7.5. El director de l'execució de l'obra..................................................................................

9

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació........................................

10

1.2.7.7. Els subministradors de productes..................................................................................

10

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris...........................................................................................

10

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici...............................................................................

10

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris...........................................................................................

10

1.3. Disposicions Econòmiques..............................................................................................................

10

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.......................................................................................

11

2.1. Prescripcions sobre els materials....................................................................................................

11

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE).............................................................................................

11

2.1.2. Formigons.............................................................................................................................

12

2.1.2.1. Formigó estructural....................................................................................................

12

2.1.3. Acers per a formigó armat.......................................................................................................

13

2.1.3.1. Malles electrosoldades.................................................................................................

13

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques.........................................................................................

14

2.1.4.1. Acers en perfils laminats.............................................................................................

14

2.1.5. Morters................................................................................................................................

14

2.1.5.1. Morters fets en obra...................................................................................................

14

2.1.6. Materials ceràmics..................................................................................................................

15

2.1.6.1. Maons ceràmics per revestir.........................................................................................

15

2.1.6.2. Material de beurada per a rajoles ceràmiques.................................................................

16

2.1.7. Pedres naturals......................................................................................................................

16

2.1.7.1. Revestiments de pedra natural.....................................................................................

16

2.1.8. Aïllants i impermeabilitzants....................................................................................................

17

2.1.8.1. Aïllants conformats en planxes rígides...........................................................................

17

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra ..........................................................................

17

2.2.1. Actuacions prèvies.................................................................................................................

19

2.2.2. Demolicions...........................................................................................................................

21

2.2.3. Condicionament del terreny.....................................................................................................

23

2.2.4. Fonamentacions.....................................................................................................................

24

2.2.5. Façanes i particions................................................................................................................

24

2.2.6. Acabaments i ajudes...............................................................................................................

25
3

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS

2.2.7. Instal·lacions.........................................................................................................................

25

2.2.8. Revestiments i extradossats....................................................................................................

31

2.2.9. Gestió de residus...................................................................................................................

43

2.2.10. Control de qualitat i assaigs.....................................................................................................

45

2.2.11. Seguretat i salut....................................................................................................................

45

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat ........................................................................

48

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus de construcció i demolició ...........................................................................................

49

4

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de clàusules administratives

1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en
el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de
Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives
1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden
determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que
origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens,
les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec
de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres
anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions públiques actuïn com promotors,
es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o
part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL
CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i
quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada
redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents
complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte,
dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.
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Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o
proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent materials, elements
semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.

1.2.5. La Direcció Facultativa
La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció de les atribucions
professionals de cada tècnic participant.

1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre
de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor
exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de
construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació
aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director d'obra, al director de l'execució
de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment de les condicions legalment
exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat
exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la normativa
aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la
seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment
establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que,
conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin
en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb
especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en
la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o
sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien
d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
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Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació
d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària
per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra,
lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici,
especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais
assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements
necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte
complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa
vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents,
sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals
pot ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment competent per a la seva
redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de
cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents
o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts
en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions
provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les
propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells
de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix la "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la
legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i
Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel
coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant
del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions
adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com
de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari,
sol·licitant els aclariments pertinents.
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà
d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi
d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de
les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la
documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels
subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons
que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en
l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la
agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència,
diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra.
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Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i
concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que
efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa
pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les
garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la
informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries
i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al
Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici
d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa,
arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o
d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i
l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el
procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions
immediates al promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És
facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de
l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels
elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució
d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa,
pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i execució del projecte, així com
impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin
oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que
s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al
percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra
realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, comporten una variació del construït
pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les modificacions efectuades.
Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci
constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la
veracitat i exactitud dels documents presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos
tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la
normativa que li sigui d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una
còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser
custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu
contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió específica seva la direcció mediata,
denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà
com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al
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contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació
vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris
per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena
potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que
fossin necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions
complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o directors d'obra que
fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels
mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de
fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes
i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al
compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a
les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a
l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a
les normatives d'aplicació.
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en
totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als
subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta execució material de les
obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i
ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors
corresponents.
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant
compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té
legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de
cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li
la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si
escau fossin preceptius.
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el contractista, els subcontractistes i el
personal de l'obra.
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i
verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat
i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres
aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i
verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
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Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici,
l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de l'obra.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la
corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria.

1.2.7.7. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del
compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la
seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions
d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si escau, de les
modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació
així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions
d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que
es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que
se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte
s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que
componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un
caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en
possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:
El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als
distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i
laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat
que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan
així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser
apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes
no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això
ocasionés seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la
seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres
d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:
Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.
El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials continguts en les Normes
Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats relatius a les normes
harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de la correcta utilització del
marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE
i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
En
En
En
En

el producte propiament dit.
una etiqueta adherida al mateix.
el seu envàs o embalatge.
la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic
de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen:
el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions tècniques
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial, havent de complir
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únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" (PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada característica i el
fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Formigons
2.1.2.1. Formigó estructural
2.1.2.1.1. Condicions de subministre
El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les condicions
estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar.
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà d'excedir del
80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del
volum total del tambor.
Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran curosament abans de procedir
a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva
superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó.
El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin
superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2. Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit
per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:
Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'un full de
subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les
següents dades:
Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.
En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.
Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació expressa que no
conté.
Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.
Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE-08).

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació
En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua mitjançant conduccions
apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra
El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En
temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin
mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment.
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Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la
temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir
que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni
minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del material.
Formigonat en temps calorós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa
de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigó armat
2.1.3.1. Malles electrosoldades
2.1.3.1.1. Condicions de subministre
Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit
per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:
Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona física amb
representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.
Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla mitjançant els
corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de
dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
Després del subministrament:
El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de representació suficient.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels
certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on
almenys constarà la següent informació:
Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.
Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en
el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del
producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un
determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la
realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la
Direcció Facultativa.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el
moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a
garantitzar la necessària traçabilidat.
Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície,
amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera
perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja
amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.
En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície tals com
grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència.
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2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra
Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment.
Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent potencial galvànic.
Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com clorurs, sulfurs i
sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques
2.1.4.1. Acers en perfils laminats
2.1.4.1.1. Condicions de subministre
Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els danys superficials siguin
mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los).
Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre del terreny i sense contacte
directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin
les deformacions permanents.
S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una preparació de superfícies en grau
SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix
mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma, excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des
de la vora de la soldadura.
Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni i continu en tota la seva
superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.4.1.2. Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del
fabricant.
Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.
Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del
fabricant.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin haver sofert una deterioració
important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte
corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a
proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie.
El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi d'aquestes.

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra
El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.5. Morters
2.1.5.1. Morters fets en obra
2.1.5.1.1. Condicions de subministre
El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:
En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació.
La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta
conservació.
L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.
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2.1.5.1.2. Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en obra, s'han d'especificar pel
fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els components s'han addicionat.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest últim, la mescla veurà
reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable
emmagatzemar els morters secs en sitges.

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra
Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el contingut de sals solubles en
les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua.
En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de protecció.
El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La mescla ha de ser batuda fins a aconseguir la seva uniformitat,
amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres
batudes.
El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà agregar aigua per a compensar
la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà.

2.1.6. Materials ceràmics
2.1.6.1. Maons ceràmics per revestir
2.1.6.1.1. Condicions de subministre
Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.
Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.
La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de l'estructura.

2.1.6.1.2. Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un
procediment d'avaluació de la conformitat.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació
S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin altres materials o es
realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.
Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en la posterior posta en
obra l'aparició de taques i eflorescències.
Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que alterin el seu aspecte.
S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.
El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant frecs entre les peces.
Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el disc.
Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la seva posta en obra.
Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de color de maó.

2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra
Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.
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2.1.6.2. Material de beurada per a rajoles ceràmiques
2.1.6.2.1. Condicions de subministre
El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.6.2.2. Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del producte, com a mínim amb la següent
informació:
Nom el producte.
Marca del fabricant i lloc d'origen.
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge.
Nombre de la norma i data de publicació.
Identificació normalitzada del producte.
Instruccions d'ús (proporcions de mescla, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps fins la neteja, temps fins a
permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.).
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.

2.1.6.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació
El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.
L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.6.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra
Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions climatològiques,
condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el
prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos.
En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.

2.1.7. Pedres naturals
2.1.7.1. Revestiments de pedra natural
2.1.7.1.1. Condicions de subministre
Les pedres s'han de netejar abans d'embalar-se.
Les pedres s'han de subministrar en palets de fusta i protegides amb plàstic.
L'embalatge ha de proporcionar una protecció adequada, sòlida i duradora de les pedres embalades. S'evitarà el moviment de les pedres en
l'interior del embalatge, assegurant cada peça individualment.
L'embalatge ha de tenir la massa i les dimensions adequades, tenint en compte els mitjans de transport i d'elevació de càrregues; s'ha de
senyalitzar la part superior i la inferior de l'embalatge, així com les possibilitats d'apilament.
Si s'empren fleixos metàl·lics en l'embalatge, aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides sensibles s'han de protegir amb els mitjans adequats.

2.1.7.1.2. Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un
procediment d'avaluació de la conformitat.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes, de manera que no es trenquin ni desboquin, i s'evitarà el contacte amb terres o
altres materials que alterin les seves característiques.
Els palets no s'han d'emmagatzemar un damunt de l'altre.
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2.1.8. Aïllants i impermeabilitzants
2.1.8.1. Aïllants conformats en planxes rígides
2.1.8.1.1. Condicions de subministre
Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.
Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.
En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la caixa del transport.

2.1.8.1.2. Recepció i control
Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un
procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant declararà el valor del factor de
resistència a la difusió de l'aigua.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.
S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.
Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra
Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos components que componen
la unitat de obra, o entre el suport i els components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells,
d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut els materials i els certificats
acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part
del director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació
de la mà d'obra, en el seu cas.
DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat
d'obra.
AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran
d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part del contractista, que
acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de
sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del
DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions que permetin aconseguir el
nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.
FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi
negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja
de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar
l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.
PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa instal·ladora, el cost de les
quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de
laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució
Material (PEM).
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de
densitat i humitat "in situ".
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva
recepció final.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per
part del director d'execució de l'obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc
en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal
cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i executades
d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra
necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a
l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de
les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i
proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars.
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció
facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar
per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució.
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de
terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny.
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de compactació.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte,
independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de
Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte,
independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.
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ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte,
independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons dimensions i tipus
d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el
perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m².
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una jàssera o mur de
càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a
l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment
assenyalat per a la deducció de buits.
ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions descomptant únicament aquells buits la
superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació
de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes.
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou
l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en
la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues filades de
regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i,
en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.
INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams ocupats per peces
especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda,
sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície.
En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Actuacions prèvies
Unitat d'obra 0MT011
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. Inclús
càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que els diferents elements han estat classificats i senyalitzats.
FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega sobre carretó o transpalet. Trasllat del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 0GE020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació arqueològica per a buidat de terreny tou, realitzada amb mitjans manuals, que té com a finalitat el desallotjament volumètric d'espais
originals enaiguats amb dipòsits de diferents orígens, amb possible aparició de materials arqueològiques entre 1 i 1,5 m de profunditat, executada
per dames i amb seguiment arqueològic a peu d'obra. Inclús càrrega de terres i materials arqueològiques trobades, i transport amb mitjans manuals,
a punt d'inspecció arqueològica, per a tractament d'aquests.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el terreny. Situació dels punts arqueològics. Excavació i extracció de les materials arqueològiques i de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les
mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment excavat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0GD020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Informe bàsic d'actuació arqueològica realitzada en terrenys on existeixen materials arqueològiques documentades. Inclús memòria descriptiva dels
treballs realitzats (4 copies), inventari dels materials recuperats, documentació fotogràfica i planimètrica, i peritatge, segons les normes de
l'organisme corresponent, promotor de l'actuació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0GD030
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Informe bàsic d'actuació arqueològica realitzada en edifici d'interès històric. Inclús memòria descriptiva dels treballs realitzats (4 copies), inventari
dels materials recuperats, documentació fotogràfica i planimètrica, i peritatge, segons les normes de l'organisme corresponent, promotor de
l'actuació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0GG010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries, amb presa de dades per a la memòria
final dels treballs. Inclús recolzament per a la distinció de les diferents unitats estratigràfiques durant el procés d'excavació, per a l'etiquetatge dels
materials arqueològics, així com el seu correcte apilament i emmagatzematge, i per satisfer les necessitats materials i d'infraestructura que precisin
els treballs d'excavació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
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FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0GG010b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Jornada de Antropoleg , de 8 hores diàries, amb presa de dades per a la realització de l'informe final dels treballs.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Inspecció visual i toma de dades. Redacció de l'informe tècnic.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Demolicions
Unitat d'obra DHE120
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de llindar massis de pedra natural, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRS010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar.
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol altre element que pugui
entorpir els treballs.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.

Unitat d'obra DRS020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar.
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol altre element que pugui
entorpir els treballs.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.

Unitat d'obra DRS030
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de granit, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar.
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol altre element que pugui
entorpir els treballs.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.
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Unitat d'obra DRS080
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DRE010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de pedra natural, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície de la
llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'estat de la volta o llosa d'escala.
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'esgraonat i el seu revestiment. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

2.2.3. Condicionament del terreny
Unitat d'obra ADR100
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
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2.2.4. Fonamentacions
Unitat d'obra CHH025
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó,
així com el seu dosatge i permeabilitat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formigó en massa amb calç hidràulica NHL 5, resistència a la compressió 25 Mpa (250 kg/cm²), preparat en obra i abocament amb mitjans manuals,
per a capa de formigó de neteja
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C
o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o
posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de
l'execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació del formigó. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

2.2.5. Façanes i particions
Unitat d'obra FZB010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Neteja mecànica de parament de pedra en estat de conservació regular, mitjançant projecció en sec de doll d'abrasiu (silicat d'alumini) a baixa
pressió, controlada mitjançant filtres recanviables i regulables, modificant la pressió, la distància d'aplicació i el diàmetre dels filtres, en funció de la
naturalesa i les condicions de la superfície a netejar. Fins i tot proves prèvies necessàries per a ajustar els paràmetres de la neteja i evitar danys en
els materials, transport, muntatge i desmuntatge d'equip; inspecció general de la façana i eliminació d'aquells elements que poguessin desprendre's;
apilament, retirada i càrrega de la sorra projectada i restes generades sobre camió o contenidor; considerant un grau de complexitat mig.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que no s'estan realitzant treballs en la zona a netejar.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a ajustament dels paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll de abrasiu.
Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apilament del material projectat i les restes generades. Càrrega del
material projectat i les restes generades sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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2.2.6. Acabaments i ajudes
Unitat d'obra HYO020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esglaonat d'escala amb maó ceràmic perforat, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, com base per la posterior col·locació de l'acabat
d'esglaonat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud de l'aresta formada per l'estesa i la davanter, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La llosa o volta d'escala ha d'estar acabada i tenir la resistència adequada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i humectació de la llosa. Formació
d'esglaonat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític. La posició dels esglaons serà la adequada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.7. Instal·lacions
Unitat d'obra IUP050
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització subterrània de protecció del cablejat, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació del tub.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ILE021
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta
de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament de suport serà adequada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEP021
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Presa de terra composta per dues piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna, clavades en el terreny, unides amb cable conductor de coure
de 35 mm² de secció, connectades a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa
abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Clavat de les piques. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió dels elèctrodes amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de
terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.
PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.
Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
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Unitat d'obra IEH010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4G10 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH010b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-F) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de
poliolefina lliure de halògens (Z). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH040
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF "PRYSMIAN", tipus U/UTP, categoria 6, classe E, de
4 parells trenats amb conductors de coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, lliure de halògens i nul·la emissió de gasos corrosius. Totalment muntat, connexionat i provat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IEX050
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i que la zona
d'ubicació està completament terminada.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX052
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnètic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 25 kA, corba MA, de 36x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i que la zona
d'ubicació està completament terminada.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX055
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor de control de potència, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i que la zona
d'ubicació està completament terminada.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX060
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i que la zona
d'ubicació està completament terminada.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i connexionat de l'element.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX405
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta transparent, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 24 mòduls, de 300x580x95
mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació i que la zona
d'ubicació està completament terminada.
DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de
l'activitat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació i fixació de l'element.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IVN010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Obertura ventilació en paviment de pedra formada per encaix en peça de marbre de 10 cm * 10 cm amb vora per a recolzament de reixa formada
per peça de llautó de 5 mm de gruix troquelada amb 36 forats de Ø 10 mm i tub de conexió a cambra ventilada de PVC corrugat Ø 60
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment del parament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La ventilació serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.8. Revestiments i extradossats
Unitat d'obra REP020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esglaó massis amb forma recta,40cm*16cm en escala de 80 cm de llargada, de marbre Vermell Alacant, acabat polit el devanter i polit en obra el
sobre de marbre Crema Llevant, rebut amb morter de ciment M-5.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud de l'aresta formada per l'estesa i la davanter, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la formació de l'esglaonat previ està acabada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat d'esteses i contrapetja. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat.
Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de davanters i esteses. Reomplert de junts.
Neteja del tram.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El revestiment quedarà pla. La fixació al suport serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RFS020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat efecte veladura acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 40% de diluent a base de solucions de
silicat potàssic i emulsions acríliques, (rendiment: 0,07 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a base de
solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques, sobre parament exterior.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de floridura o d'humitat, pols
ni eflorescències.
Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament.
AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C, plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior
a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
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Unitat d'obra RSB010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base per a paviment, de 4 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, reglejada i arremolinada. Inclús banda de panell rígid
de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de suport presenta una planitud adequada i compleix els valors resistents tinguts en compte en la hipòtesi
de càlcul.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Posada en obra del morter. Formació de juntes de retracció.
Execució del paviment remolinat. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície final complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es podrà transitar sobre el morter durant les 24 hores següents a la seva formació, havent d'esperar 7 dies per a continuar amb els treballs de
construcció i 10 dies per a la col·locació sobre ell del paviment. Es protegirà la capa superficial per a evitar un assecat ràpid a causa de l'acció del sol
i dels corrents d'aire.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu
perímetre.

Unitat d'obra RSB060b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Recrescut alleugerit de formigó armat de 10+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-10 "CÁVITI", de
780x580x100 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 15x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm
d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja.
Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència i planitud de la base de recolzament.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C
o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o
posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de
l'execució de l'obra.
La posada en obra del sistema només podrà ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes pel fabricant i sota el
seu control tècnic, seguint en tot moment les especificacions incloses en el seu corresponent DAU.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les peces. Col·locació i muntatge de les peces. Resolució de trobades. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions.
Col·locació dels elements per a pas d'instal·lacions. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de
retracció.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La ventilació de la cambra serà correcta. La recrescuda serà monolítica i realitzarà correctament la transmissió de càrregues. La superfície
serà uniforme i sense irregularitats.
32

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i
temperatures elevades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu
perímetre.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa de formigó de neteja.

Unitat d'obra RSB060c
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Recrescut alleugerit de formigó armat de 45+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-45 "CÁVITI", de
750x580x450 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm
d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja.
Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència i planitud de la base de recolzament.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C
o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o
posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de
l'execució de l'obra.
La posada en obra del sistema només podrà ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes pel fabricant i sota el
seu control tècnic, seguint en tot moment les especificacions incloses en el seu corresponent DAU.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les peces. Col·locació i muntatge de les peces. Resolució de trobades. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions.
Col·locació dels elements per a pas d'instal·lacions. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de
retracció.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La ventilació de la cambra serà correcta. La recrescuda serà monolítica i realitzarà correctament la transmissió de càrregues. La superfície
serà uniforme i sense irregularitats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i
temperatures elevades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu
perímetre.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa de formigó de neteja.

Unitat d'obra RSB060d
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Recrescut alleugerit de formigó armat de 65+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-65 "CÁVITI", de
750x500x650 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm
d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja.
Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència i planitud de la base de recolzament.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C
o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o
posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de
l'execució de l'obra.
La posada en obra del sistema només podrà ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes pel fabricant i sota el
seu control tècnic, seguint en tot moment les especificacions incloses en el seu corresponent DAU.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les peces. Col·locació i muntatge de les peces. Resolució de trobades. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions.
Col·locació dels elements per a pas d'instal·lacions. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de
retracció.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La ventilació de la cambra serà correcta. La recrescuda serà monolítica i realitzarà correctament la transmissió de càrregues. La superfície
serà uniforme i sense irregularitats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i
temperatures elevades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu
perímetre.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa de formigó de neteja.

Unitat d'obra RSG030
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Perfil de llautó, Schlüter-TERRAZZO-TM 4x30 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 30 mm d'altura i 4 mm d'amplada, amb perforacions en l'ànima, usat en
junta de partició (per a unions al mateix nivell).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que l'espessor i característiques de la junta són els adequats per al tipus de perfil seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les peces segons la seva longitud. Tall de les peces. Fixació de les peces.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i perfectament adherit al suport.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra RSP010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, PEÇA TIPUS I (40/20*20) i de 3 cm de gruix, acabat
a polir en obra rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals
continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes
estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSP010b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Europa , per a interiors, PEÇA TIPUS II (35/20x20) i de 3 cm e gruix , acabat
a polir en obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals
continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes
estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra RSP010c
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de basalto negre, per a interiors, ,TIPUS III (10x10)i de 2 cm de gruix , acabat a polir en obra;
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o
de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSP010d
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment
en obra; rebudes amb adhesiu cimentós
continues, d'amplada no menor de 5 mm,
estructurals o de dilatació existents en el
mateixa tonalitat de les peces i neteja.

de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, TIPUS IV (20*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir
millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes
suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra RSP010e
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors, TIPUS V de 40x20x3 cm, acabat a polir en obra;
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o
de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSP010f
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Europa , per a interiors, TIPUS VI (triangular 20*20) i 3 cm de gruix, acabat
a polir en obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals
continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes
estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra RSP010g
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors, TIPUS VII (triangular 20*20) i de 3 cm e gruix,
acabat a polir en obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes
perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de
partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSP010h
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Marfil Classic, per a interiors, de 80x20x2 cm, acabat a polir en obra; rebudes
amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no
menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació
existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i
neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra RSP010i
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Marfil Classic, per a interiors, de 120x20x2 cm, acabat a polir en obra;
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o
de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSP010j
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Europa per a interiors, 20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix acabat
a polir en obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals
continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes
estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra RSP010k
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Rosa diamante, per a interiors, 20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix,
acabat a polir en obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes
perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de
partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSP010l
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de Basalto , per a interiors, TIPUS VIII (120/80*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra;
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues,
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o
de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra RSP010m
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Marfil Classic, per a interiors, TIPUS IX de forma triangular 160 base i 80
alçada i 2 cm de gruix, acabat a polir en obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús
formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSP010n
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS X de forma triangular 115 cm de base i 60 cm
d'alçada i 2 cm de gruix acabat a polir en obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús
formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra RSP010o
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, de 60x40x3 cm, acabat polit; rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5
mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en
el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja. Cal
garantir clase C2
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en
la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica i planitud adequades, que
garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RSP030
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment interior de marbre, mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles;
desbastat o rebaix, amb una mola de 60, segons el tipus de pedra natural i l'estat en que es trobi el paviment; planificat o polit bast, amb abrasiu de
gra 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra 120; i abrillantat amb
moles de 400 o superior, prèvia aplicació de líquid cristalitzador.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que han transcorregut almenys set dies des del rejuntat de les rajoles, per a iniciar el desbastat i que el paviment està
completament sec, per a iniciar l'abrillantat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i estesa de la beurada. Desbastat o rebaix. Planificat o polit bast. Estesa de nova beurada. Afinat. Repàs dels racons de difícil
accés, amb polidora de mà o fixa. Rentat del paviment. Evacuació de les aigües brutes. Protecció del paviment. Abrillantat. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà homogeni i sense celles. Tendrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el paviment mitjançant el seu cobriment amb serradures que no destenyeixin ni taquin, mentre s'estiguin portant a terme altres treballs.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

42

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

2.2.9. Gestió de residus
Unitat d'obra GTA010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GTB010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida
en obra del contenidor i transport.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRA010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.
43

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'obra GRA010b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRB010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

Unitat d'obra GRB010b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
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2.2.10. Control de qualitat i assaigs
Unitat d'obra XBN010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de marbre o calcària, agafada en obra, per a la
determinació de les següents característiques: densitat aparent i absorció d'aigua segons UNE-EN 1936, UNE-EN 13755 i UNE-EN 1925, resistència al
desgast per fricció segons UNE-EN 1341, mòdul elàstic i duresa Knoop segons UNE-EN 14146, UNE-EN 14580 i UNE-EN 14205. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Unitat d'obra XEH016
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1,
per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de cinc provetes provetes cilíndriques de 15x30
cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

Unitat d'obra XTR010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl adequat. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una
mostra agafada en obra: Proctor Modificat segons UNE 103501. Fins i tot desplaçament a obra i redacció d'informe tècnic amb especificació de
cadascun dels resultats obtinguts per a la selecció i control del material de reblert.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Selecció i control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a laboratori. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.

2.2.11. Seguretat i salut
Unitat d'obra YCR030
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YIX010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YMM010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència,
un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YPC010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug
amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter i lavabo i porta de fusta en inodor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament
en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC030
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament
en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YSS020
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS030
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma
triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS031
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular
sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSS032
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular
sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS033
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular
sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS034
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc
de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les
seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari,
les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la
Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.
C FONAMENTACIONS
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar que:
La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de
les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.
Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de l'empresa constructora, i obligatori
en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes),
mitjançant l'establiment per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema
d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:
El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com a immòbil durant tot el
període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es recolzi sobre murs, es
preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4.
La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És recomanable efectuar-les
en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes.
El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.
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F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la superfície de prova, en el pany
més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres de la fusteria exterior dels
buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.
I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i
humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al
procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la
instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra
durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora
d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així com les despeses
ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de
construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge,
maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en
sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de
residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material reflectant de,
almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació:
Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa.
Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels
residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si
obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho
permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i
lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental
de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats
com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes,
amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant
el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva
contaminació.
Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la legislació laboral d'aplicació.
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IV Amidaments

L'Arquitecte: Joan C. Gavaldà i Bordes , Jordi J. Romera Cid

1 Actuacions prèvies
Nº

U

Descripció

1.1

M³

Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o
transpalet.

Bancs

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

250

0,600

0,600

Alçada

Parcial
90,000

1.2

U

Llargada

Amplada

Alçada

10
U

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

1

10,000

10,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

U

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

1
U

1,000

Jornada de Antropoleg , de 8 hores diàries, amb presa de dades per a la realització de l'informe final dels treballs.

previsio

1.5

Subtotal

10,000

Informe bàsic d'actuació arqueològica realitzada en edifici d'interès històric.
Uts.

1.4

90,000

Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries, amb presa de
dades per a la memòria final dels treballs.
Uts.

1.3

Subtotal

90,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

Informe bàsic d'actuació antropoligica
Uts.

Previsio

1

Llargada

Amplada

Alçada

1,000
1,000

1,000
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2 Demolicions
Nº

U

Descripció

2.1

M²

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Nau
Capella d'accès al santissim
Rampa orgue

Amidament

Uts.

Llargada

1
1
1

418,800
16,570
5,000

Amplada

Alçada

Parcial

440,370
2.2

M²

Uts.

Llargada

1

129,100

Amplada

Alçada

Parcial

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
1
1

418,800
16,570
5,000

418,800
16,570
5,000

1

129,100

129,100
569,470

M

*

Uts.

Llargada

5
1
1
1
1
1
1
1

14,500
3,500
3,200
2,900
2,400
4,400
0,300
2,200

Amplada

Alçada

Parcial

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
1
1

418,800
16,570
5,000

418,800
16,570
5,000

1

129,100

129,100
569,470

Ut

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

1

Parcial

Subtotal

569,470

Subtotal

1,000
1,000

M

91,400

Desmuntatge de paviment de pedra amb posible presencia d'enterraments amb aaprofitament per a la seva posterior
col·locació

Pas entre orgue i capella de santa llucia

2.7

Subtotal

Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Terrazo
Nau
Capella d'accès al santissim
Rampa orgue
Pedra
Presbiteri

2.6

569,470

72,500
3,500
3,200
2,900
2,400
4,400
0,300
2,200
91,400

M²

Subtotal

Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de pedra natural, amb mitjans manuals, sense deteriorar
la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Graons incials
Altar

2.5

129,100

Desmuntatge de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Terrazo
Nau
Capella d'accès al santissim
Rampa orgue
Pedra
Presbiteri

2.4

Subtotal

129,100
129,100

M²

440,370

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de granit, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Presbiteri

2.3

Subtotal

418,800
16,570
5,000

1,000

Demolició de llindar massis de pedra natural, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Rampa santissim

Uts.

Llargada

1

2,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000
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3 Condicionament del terreny
Nº

U

Descripció

3.1

M³

Excavació arqueològica per a buidat de terreny tou, realitzada amb mitjans manuals, que té com a finalitat el desallotjament
volumètric d'espais originals enaiguats amb dipòsits de diferents orígens, amb possible aparició de materials arqueològiques
entre 1 i 1,5 m de profunditat, executada per dames i amb seguiment arqueològic a peu d'obra.

Terrazo
Nau
Capella d'accès al santissim
Rampa orgue
Pedra
Presbiteri
*

Amidament

Uts.

Llargada

1
1
1
1
1

Amplada

Alçada

Parcial

418,800
16,570
5,000

0,150
0,150
0,150

62,820
2,486
0,750

129,100
10,000

0,150
0,150

19,365
1,500
86,921

3.2

M²

Subtotal

86,921

Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Terrazo
Nau
Capella d'accès al santissim
Rampa orgue
Pedra
Presbiteri
*

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
1
1

418,800
16,570
5,000

418,800
16,570
5,000

1
1

129,100
10,000

129,100
10,000
579,470

Subtotal

579,470
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4 Fonamentacions
Nº

U

Descripció

4.1

M³

Formigó en massa amb calç hidràulica NHL 5, resistència a la compressió 25 Mpa (250 kg/cm²), preparat en obra i abocament
amb mitjans manuals, per a formació de capa formigó de neteja

Terrazo
Nau
Capella d'accès al santissim
Rampa orgue
Presbiteri
Pedra
Presbiteri
*

Amidament

Uts.

Llargada

1
1
1
1
1
1

Amplada

Alçada

Parcial

418,800
16,570
5,000
129,500

0,050
0,050
0,050
0,050

20,940
0,829
0,250
6,475

129,100
10,000

0,050

6,455
10,000
44,949

4.2

M²

Uts.

Llargada

1
1
1

428,800
16,570
5,000

Amplada

Alçada

Parcial

Uts.

Llargada

1

92,200

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

92,200
92,200

M²

450,370

Recrescut alleugerit de formigó armat de 65+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-65
"CÁVITI", de 750x500x650 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i
malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.

Presbiteri

4.4

Subtotal

428,800
16,570
5,000
450,370

M²

44,949

Recrescut alleugerit de formigó armat de 10+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-10
"CÁVITI", de 780x580x100 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i
malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.

Terrazo
Nau
Capella d'accès al santissim
Rampa orgue

4.3

Subtotal

92,200

Recrescut alleugerit de formigó armat de 45+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-45
"CÁVITI", de 750x580x450 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i
malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.

Altar

Uts.

Llargada

1

26,700

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

26,700
26,700

26,700
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5 Neteja paraments
Nº

U

Descripció

5.1

M²

Neteja mecànica de parament de pedra en estat de conservació regular, mitjançant projecció controlada de doll d'abrasiu sec
(silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat mig.

Perimetre

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

1

141,000

0,150

Alçada

Parcial
21,150

5.2

M²

Subtotal

21,150
21,150

Aplicació manula de patina amb silicat efecte veladura acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 40% de diluent a base de
solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques, (rendiment: 0,07 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques, sobre parament exterior.

Perimetre

Uts.

Llargada

Amplada

1

141,000

0,150

Alçada

Parcial

Subtotal

21,150
21,150

21,150
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6 Instal·lacions
Nº

U

Descripció

Amidament

6.1

U

Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta transparent, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 24 mòduls.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

6.2

U

1,000

Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari
amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces
especials i fixacions.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

6.3

M

1,000

Canalització subterrània de protecció del cablejat formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de
diàmetre.

Electricitat
Alimentacio subquadre
Sortida

sortida/façana
Façana
lateral carrer
presbiteri

Ambo
Altar
Presbiteri entrada
capella santissim
PREVISIO SO
Sortida

sortida/façana
Façana
lateral carrer
presbiteri

Ambo
Altar
Presbiteri entrada
DADES
Sortida

sortida/façana
Façana
lateral carrer
presbiteri

Ambo
Altar
Presbiteri entrada

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,000
6,150
20,000
3,000
26,000
12,000
32,000
4,450
4,320
12,000
3,300
3,150
1,850
6,240
4,000

30,000
12,300
40,000
3,000
26,000
12,000
32,000
4,450
4,320
12,000
3,300
3,150
1,850
6,240
4,000

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6,150
28,000
3,000
26,000
12,000
32,000
4,450
4,320
12,000
3,300
3,150
1,850
6,240

12,300
56,000
3,000
26,000
12,000
32,000
4,450
4,320
12,000
3,300
3,150
1,850
6,240

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6,150
28,000
3,000
26,000
12,000
32,000
4,450
4,320
12,000
3,300
3,150
1,850
6,240

12,300
56,000
3,000
26,000
12,000
32,000
4,450
4,320
12,000
3,300
3,150
1,850
6,240

Subtotal

547,830
6.4

U

547,830

Caixa per a empotrar de 6 elements serie SIMON K45 composta per 2 endolls, 2 tomes de veu i dades i 2 conectors USB 2.0
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

25

Ttotal

Parcial

Subtotal

25,000
25,000

6.5

U

25,000

Interruptor de control de potència, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M.
Uts.
1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000
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6 Instal·lacions
Nº

U

Descripció

Amidament

6.6

U

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C.
Uts.

Proteccio linea alimentacio

6.7

U

Llargada

Amplada

Alçada

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

Interruptor automàtic magnètic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 25 kA, corba MA.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

4

4,000
4,000

6.8

U

4,000

Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe
AC.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

1
1

Circuits
Linea general

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
2,000

6.9

M

2,000

Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 4G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).

Previsio alimentacio subcuadre

Uts.

Llargada

1

25,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

25,000
25,000

6.10

M

25,000

Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor
de coure classe 5 (-F) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i
coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z).

Electricitat
Sortida

sortida/façana
santissim
Façana
lateral carrer
presbiteri

Ambo
Altar
Presbiteri entrada
*

Uts.

Llargada

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6,150
20,000
3,000
26,000
4,200
12,000
32,000
4,450
4,320
12,000
3,300
3,150
1,850
6,240
15,320
45,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

12,300
40,000
3,000
26,000
4,200
12,000
32,000
4,450
4,320
12,000
3,300
3,150
1,850
6,240
15,320
45,000
225,130

6.11

M

225,130

Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/U 4P LSHF "PRYSMIAN", tipus U/UTP, categoria
6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors de coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1.

Veu i dades
1 Esquerra entrada porta
2
3
4
5 interior capella snatissim
6
7
8
9
10
11
12
13 altar
14
15
16
17 Ambo
18
19
20
21

Uts.

Llargada

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

39,400
36,000
31,500
25,000
28,500
18,400
11,700
10,000
14,800
20,650
24,750
27,450
29,450
38,550
36,000
41,850
38,550
18,000
20,000
28,000
35,500

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

78,800
72,000
63,000
50,000
57,000
36,800
23,400
20,000
29,600
41,300
49,500
54,900
58,900
77,100
72,000
83,700
77,100
36,000
40,000
56,000
71,000
(Continua...)
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6 Instal·lacions
Nº
6.11

U

Descripció

M

Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/U 4P LSHF "PRYSMI…

22
23
24 porta entrada dreta
25 Capella santisim

6.12

U

Amidament

2
2
2
1

42,500
47,250
50,250

(Continuació...)
85,000
94,500
100,500
1,000

1.429,100

1.429,100

Parcial

Subtotal

Presa de terra amb dues piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna.
Uts.
1

Llargada

Amplada

Alçada

1,000
1,000

1,000
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7 Paviments
Nº

U

Descripció

7.1

M²

Base per a paviment, de 4 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, reglejada i arremolinada. Inclús
banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus VI
Tipus VII
80*20 passadis
120*20 Passadis
Perimetre 1
Perimetre 2
Tipus VIII altar
Tipus IX altar
Tipus X Altar
Petja eglao
Pedra rampa

Amidament

Uts.

Llargada

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

109,800
94,000
2,050
42,480
52,000
34,240
34,240
41,000
15,230
74,920
26,350
3,840
5,120
2,760
76,000
9,700

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

109,800
94,000
2,050
42,480
52,000
34,240
34,240
41,000
15,230
74,920
26,350
3,840
5,120
2,760
30,400
9,700

0,400

578,130
7.2

M

578,130

Esglaonat d'escala amb maó ceràmic perforat, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, com base per la posterior
col·locació de l'acabat d'esglaonat.

Acces presbiteri i altar

Uts.

Llargada

1

76,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

76,000
76,000

7.3

M

Nau
presbiteri

Previsio enterraments

7.4

M²

76,000

Perfil de llautó, Schlüter-TERRAZZO-TM 4x30 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 30 mm d'altura i 4 mm d'amplada, per junta de partició (per a
unions al mateix nivell).
Uts.

Llargada

11
4
2
2
2
3
4

11,600
33,000
5,600
3,000
11,600
9,500
5,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

127,600
132,000
11,200
6,000
23,200
28,500
20,000
348,500

348,500

Parcial

Subtotal

Polit i abrillantat mecànics de paviment interior de marbre.

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus VI
Tipus VII
80*20 passadis
120*20 Passadis
Perimetre 1
Perimetre 2
Tipus VIII altar
Tipus IX altar
Tipus X Altar
Petja eglao
Pedra rampa

Uts.

Llargada

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

109,800
94,000
2,050
42,480
52,000
34,240
34,240
41,000
15,230
74,920
26,350
3,840
5,120
2,760
76,000
9,700

Amplada

Alçada

109,800
94,000
2,050
42,480
52,000
34,240
34,240
41,000
15,230
74,920
26,350
3,840
5,120
2,760
30,400
9,700

0,400

578,130
7.5

U

578,130

Obertura ventilació en paviment de pedra formada per encaix en peça de marbre de 10 cm * 10 cm amb vora per a
recolzament de reixa formada per peça de llautó de 5 mm de gruix troquelada amb 36 forats de Ø 10 mm i tub de conexió a
cambra ventilada de PVC corrugat Ø 60
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

14

Total

Parcial

Subtotal

14,000
14,000

7.6

M²

14,000

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, PEÇA TIPUS I (40/20*20)i de 3 cm de gruix , acabat a polir en obra ,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Uts.

Llargada

Amplada

1.830

0,200

0,200

Alçada

Parcial

Subtotal

73,200
(Continua...)
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7 Paviments
Nº

U

Descripció

Amidament

7.6

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, PEÇA TIPUS I (40/20*20)i de 3 cm de gruix… (Continuació...)
1.830

0,200

0,200

0,500

36,600
109,800

7.7

M²

Uts.

Llargada

Amplada

1.600
1.600
1.600

0,200
0,150
0,150

0,200
0,050
0,150

Alçada

Parcial

0,500

64,000
12,000
18,000
94,000

7.8

M²

M²

Uts.

Llargada

Amplada

205

0,100

0,100

Alçada

Parcial

M²

M²

Uts.

Llargada

Amplada

1.062

0,200

0,200

Alçada

Parcial

M²

M²

Uts.

Llargada

Amplada

650

0,400

0,200

Alçada

Parcial

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1.712

0,200

0,200

0,500

34,240

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1.712

0,200

0,200

0,500

34,240

Subtotal
34,240

Subtotal
34,240

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 80x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós
millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces.
Uts.

Llargada

1

41,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

41,000
41,000

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 120x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Uts.

Llargada

1

15,230

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

15,230
15,230

M²

52,000

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors,TIPUS VII (triangular 20*20) i de 3 cm e gruix , acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Passadis central

7.15

Subtotal

52,000

41,000
M²

42,480

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS VI (triangular 20*20) i 3 cm de gruix, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Passadissos

7.14

Subtotal

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa diamante, per a interiors,TIPUS V 40x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

34,240
7.13

2,050

42,480

34,240
7.12

Subtotal

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, TIPUS IV (20*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes
amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.

52,000
7.11

94,000

2,050

42,480
7.10

Subtotal

Enrajolat de rajoles de Basalto negre, per a interiors,TIPUS III (10x10)i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb
adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.

2,050
7.9

109,800

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,PEÇA TIPUS II (35/20x20)i de 3 cm e gruix, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

15,230

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix , rebudes amb
adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.

Perimetre
Lateral rampa santissim

Uts.

Llargada

1
1

74,500
2,120

Amplada
0,200

Alçada

Parcial

Subtotal

74,500
0,424
74,924

74,924
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7 Paviments
Nº

U

Descripció

7.16

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors,20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix, acabat a polir en
obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i
3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Perimetre

Amidament

Uts.

Llargada

1

26,350

Amplada

Alçada

Parcial
26,350

7.17

M²

Uts.

Llargada

Amplada

8
8
1

0,800
0,400
0,800

0,400
0,400
0,800

Alçada

Parcial

0,500

2,560
0,640
0,640
3,840

M²

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

8

1,600

0,800

0,500

5,120
5,120

M²

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4
4

1,150
1,150

0,600
0,600

0,500
0,500

1,380
1,380
2,760

M

Uts.

Llargada

1

76,000

Amplada

Alçada

Parcial

Ut

Subtotal

2,760

Subtotal
76,000

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 60x40x3 cm, acabat polit , rebudes amb adhesiu cimentós millorat,
C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Cal Garantir clase C2

Rampa santissim
Entrada Nau

7.22

5,120

76,000
76,000

M²

Subtotal

Esglaó massis amb forma recta,40cm*16cm en escala de 80 cm de llargada, de marbre Vermell Alacant, acabat polit el
devanter i polit en obra el sobre de marbre Crema Llevant, rebut amb morter de ciment M-5.

Acces presbiteri i altar

7.21

3,840

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa , per a interiors, TIPUS X de forma triangular 115 cm de base i 60 cm d'alçada i 2 cm
de gruix , acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Altar
*

7.20

Subtotal

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS IX de forma triangular 160 base i 80 alçada i 2 cm de gruix
acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

Altar

7.19

26,350

Enrajolat de rajoles de Basalto , per a interiors, TIPUS VIII (120/80*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb
adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.

Altar

7.18

Subtotal

26,350

Uts.

Llargada

Amplada

1
1

2,150
5,400

2,000

Alçada

Parcial

Subtotal

4,300
5,400
9,700

9,700

Parcial

Subtotal

Muntatge paviment recuperat amb posible presencia d'enterrament
Uts.
1

Llargada

Amplada

Alçada

1,000
1,000

1,000
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8 Gestió de residus
Nº

U

Descripció

Amidament

8.1

U

Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

4
1
7
1

Rajoles hidruliques
granit
Base paviment
obra

Parcial

13,000
8.2

U

Llargada

Amplada

Alçada

3
1
2

obra
Graonat

Parcial

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

17

Parcial

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

4
1
7
1

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

3
1
2

obra
Graonat

Parcial

Subtotal

3,000
1,000
2,000
6,000

U

13,000

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Uts.

8.6

Subtotal

4,000
1,000
7,000
1,000
13,000

U

17,000

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Rajoles hidruliques
granit
Base paviment
obra

8.5

Subtotal

17,000
17,000

U

6,000

Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.

excavacio

8.4

Subtotal

3,000
1,000
2,000
6,000

U

13,000

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Uts.

8.3

Subtotal

4,000
1,000
7,000
1,000

6,000

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Uts.

excavacio

17

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

17,000
17,000

17,000
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9 Control de qualitat i assaigs
Nº

U

Descripció

Amidament

9.1

U

Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació de cinc provetes, curació,
recapçat i ruptura a compressió.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

3

Parcial
3,000

9.2

U

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

U

3,000

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl adequat. Assaigs a laboratori: Proctor Modificat.
Uts.

9.3

Subtotal

3,000

2,000

Assaigs sobre una mostra de marbre o calcària, amb determinació de: densitat aparent i absorció d'aigua, resistència al desgast
per fricció, mòdul elàstic i duresa Knoop.
Uts.
3

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000
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10 Seguretat i salut
Nº

U

Descripció

10.1

M

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en
els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

Zona exterior
Interior esglesia

Amidament

Uts.

Llargada

1
1
1

9,000
10,000
15,000

Amplada

Alçada

Parcial

34,000
10.2

U

Llargada

Amplada

Alçada

3

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

3

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

3

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

5

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

1

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

U

2,000

Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Uts.

10.10

Subtotal

2,000
2,000

U

2,000

Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Uts.

10.9

Subtotal

2,000
2,000

U

1,000

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.
Uts.

10.8

Subtotal

1,000
1,000

U

5,000

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i
tacs.
Uts.

10.7

Subtotal

5,000
5,000

U

3,000

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Uts.

10.6

Subtotal

3,000
3,000

U

3,000

Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Uts.

10.5

Subtotal

3,000
3,000

U

3,000

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Uts.

10.4

Subtotal

3,000
3,000

U

34,000

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets,
vàter i lavabo i porta de fusta en inodor.
Uts.

10.3

Subtotal

9,000
10,000
15,000

2,000

Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal
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10 Seguretat i salut
Nº

U

Descripció

Amidament
2

2,000
2,000

10.11

U

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

U

Subtotal

2,000
2,000

10.12

2,000

Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

2,000

Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular
sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Uts.
3

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000
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Import

1

Designació
Preu
(Euros)

Quantitat
(Hores)

Total
(Euros)

1

arqueòleg.

28,240

27,700 h

782,25

2

Oficial 1ª electricista.

21,340

53,985 h

1.156,82

3

Oficial 1ª construcció.

20,650

175,366 h

3.618,73

4

Oficial 1ª enrajolador.

20,650

387,762 h

8.007,25

5

Oficial 1ª polidor de paviments.

20,650

271,143 h

5.596,30

6

Oficial 1ª pintor.

20,650

3,892 h

80,37

7

Oficial 1ª ferrallista.

20,650

18,786 h

387,11

8

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

20,650

3,551 h

73,27

9

Ajudant instal·lador de telecomunicacions.

18,410

0,504 h

9,28

10

Ajudant arqueòleg.

25,290

131,920 h

3.336,27

11

Ajudant enrajolador.

18,430

307,713 h

5.670,52

12

Ajudant polidor de paviments.

18,430

38,735 h

711,10

13

Ajudant pintor.

18,430

3,892 h

71,70

14

Ajudant construcció.

18,430

115,897 h

2.135,19

15

Ajudant ferrallista.

18,430

18,786 h

347,26

16

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

18,430

11,911 h

219,35

17

Ajudant electricista.

18,410

48,092 h

882,63

18

Peó especialitzat construcció.

18,210

1.620,925 h

29.514,48
20.554,31

19

Peó ordinari construcció.

17,200

1.195,071 h

20

Oficial 1ª Seguretat i Salut.

20,650

4,386 h

90,44

21

Peó Seguretat i Salut.

17,200

16,061 h

276,15

,PSRUWWRWDO
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1

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

38,940

3,477 h

133,28

2

Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de treball 70 cm.

8,220

71,275 h

585,26

3

Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de terres,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer.

73,880

20,944 U

1.547,34

4

Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de residus inerts
de formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament
i lloguer.

73,880

16,016 U

1.183,26

5

Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de residus inerts
de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament
i lloguer.

73,880

7,392 U

546,12

6

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus
inerts de formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

36,940

16,016 U

591,63

7

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus
inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

36,940

7,392 U

273,06

8

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb terres
procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

9,720

20,944 U

203,66

9

Martell pneumàtic.

3,970

134,964 h

535,30

10

Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.

11

Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó.

12

3,710

67,767 h

250,57

165,150

2,156 h

358,57

Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.

9,230

52,372 h

483,88

13

Formigonera.

1,630

52,783 h

88,63

14

Regla vibrant de 3 m.

4,540

57,496 h

261,86

15

Equip de raig de sorra a pressió.

2,780

12,690 h

35,32

16

Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo, composta per
plats giratoris als que s'acoblen una sèrie de moles abrasives, refrigerades
amb aigua.

4,030

156,673 h

630,16

17

Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviments de pedra
natural o de terratzo, composta per plat de llana d'acer o esponja
sintètica.

2,090

85,563 h
,PSRUWWRWDO
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1

Cajas CIMA PRO GRAFITO 2D de Superfice con 3 modulos SIMON
CONNECT COMPLETO

52,350

25,000 u

1.308,75

2

Connector USB 2.0 tipus A femella amb placa embellidora Serie K45
ref. K128B/9

20,810

50,000 Ut

1.040,50

3

Toma de veu i dades amb tapa guardapols RJ45 serie SIMON K45 ref
K76/9

4,080

50,000 Ut

204,00

4

Base endoll 16 A 250 V seie K45 ref K22/9

6,970

50,000 Ut

348,50

5

Sorra, de mida màxima 0/3 mm.

13,250

17,530 m³

232,39

6

Sorra, de mida màxima 3/8 mm.

15,040

17,530 m³

263,85

7

Graveta, de mida màxima 8/16 mm.

10,670

23,373 m³

249,47

8

Maó ceràmic perforat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en
fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

0,160

2.310,000 U

369,60

9

Separador homologat per malla electrosoldada.

0,090

569,270 U

51,23

10

Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en
calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.

0,770

11

Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,420

495,407 m²

702,58

12

Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,150

130,790 m²

151,00

13

Encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-10 "CÁVITI", de
780x580x100 mm, color negre, per a soleres ventilades.

6,760

472,889 m²

3.197,63

14

Encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-45 "CÁVITI", de
750x580x450 mm, color negre, per a soleres ventilades.

11,290

28,035 m²

316,40

15

Encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-65 "CÁVITI", de
750x500x650 mm, color negre, per a soleres ventilades.

14,620

96,810 m²

1.415,27

16

Aigua.

1,450

11,109 m³

16,04

17

Calç hidràulica NHL-5, en sacs, segons UNE-EN 459-1.

0,230

20.451,795 kg

4.703,91

18

Abrasiu para neteja mitjançant doll a pressió, format per partícules de
silicat d'alumini.

0,240

174,276 kg

41,88

19

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,070

2,847 kg

5,69

20

Morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm,
segons UNE-EN 13888.

0,680

93,562 kg

62,37

21

Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, compost de ciment, àrids seleccionats, additius especials i
resines, per a la col·locació en capa fina de paviments de pedra
natural.

1,120

4.389,872 kg

4.916,67

22

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

23

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.

111,970

24

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confeccionat en obra
con 380 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.

25

Formigó HA-25/B/12/IIa, fabricat en central.

26

32,880

3,264 m

1,794 t

2,38

58,63

1,520 m³

170,24

129,450

23,125 m³

2.994,71

66,690

44,177 m³

2.946,70

Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat
lateral recte, de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

0,890

28,907 m²

23,13

27

Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat
lateral recte, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

1,960

30,172 m²

56,93

28

Rajola de marbre nacional, Crema europa a polir en obra, 35/20*20*3
cm, segons UNE-EN 12058.

73,870

98,700 m²

7.290,64

29

Rajola de marbre nacional, Crema Europa 40/20x20x3
cm,aplantillada segons UNE-EN 12058.

83,000

115,290 m²

9.569,07

30

Rajola de marbre nacional, Crema Europa a polir en obra, 20x20x3
cm, segons UNE-EN 12058.

70,500

44,604 m²

3.144,79

31

Rajola de marbre nacional, Crema Europa a polir en obra,triangular
160/80 i 3 cm de gruix, segons UNE-EN 12058.

180,000

51,324 m²

9.238,32

32

Rajola de marbre nacional, Crema Europa,polit 60x40x3 cm, segons
UNE-EN 12058.

49,800

10,185 m²

507,21

33

Rajola de marbre nacional, Crema Europa a polir en obra, triangular
20*20*3 cm, segons UNE-EN 12058.

180,000

35,952 m²

6.471,36

34

Rajola de marbre nacional, Crema Europa a polir en obra, 20/30 cm
d'amplada i 3 cm de gruix, segons UNE-EN 12058.

49,800

80,170 m²

3.992,48

35

Rajola de marbre nacional, Crema Europa a polir en obra, 120x20x3
cm, segons UNE-EN 12058.

65,210

15,992 m²

1.042,80

36

Rajola de baslto negre a polir en obra, 10x10x2 cm, segons UNE-EN
12058.

184,000

2,153 m²

396,06

37

Rajola de basalto a polir en obra,120/80*20 i 3 cm de gruix, segons
UNE-EN 12058.

191,850

4,032 m²

773,53

38

Rajola de marbre nacional, Rosa Diamante a polir en obra, triangular
20*20*3 cm, segons UNE-EN 12058.

218,000

35,952 m²

7.837,54
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39

Rajola de marbre Rosa Diamante a polir en obra, 40x20x3 cm, segons
UNE-EN 12058.

70,750

54,600 m²

3.863,08

40

Rajola de marbre nacional, Rosa diamante a polir en obra, 20/30
amplada llarg lliure i 3 cm de gruix, segons UNE-EN 12058.

62,700

27,668 m²

1.734,88

41

Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles, per a
paviment de marbre.

1,120

722,663 kg

809,38

42

Perfil de llautó, Schlüter-TERRAZZO-TM 4x30 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 30
mm d'altura i 4 mm d'amplada, amb perforacions en l'ànima,
subministrat en barres de 2,5 m de longitud, per a acabat de
revestiments i protecció de cantells.

43

Graó massis de 40*16 *80 pedra

44

10,270

365,925 m

3.756,83

120,260

76,000 U

9.139,76

Líquid cristalitzador, de color blanc, amb pH de 2,5, per a tractament
superficial de cristal·litzat i abrillantat, en paviments de pedra natural
o de terratzo.

19,780

72,266 l

1.427,98

45

Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i
volandera.

1,430

6,528 U

9,18

46

Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat
potàssic i emulsions acríliques, per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

13,120

4,357 l

57,11

47

Pintura al silicat efecte veladura per a exterior, a base de silicat
potàssic, acabat mat, textura llisa; per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

9,490

2,961 l

28,13

48

Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

3,300

2,800 m

9,24

49

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de
diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324,
amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4.

1,290

547,830 m

706,70

50

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.

17,540

1,000 U

17,54

51

Interruptor de control de potència, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE 20317.

61,660

1,000 U

61,66

52

Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat
nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.

132,100

2,000 U

264,20

53

Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta transparent,
grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 24 mòduls, de
300x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb
pintura epoxi i sostre i terra desmuntables, inclús accessoris de
muntatge, segons UNE-EN 60670-1.

243,030

1,000 U

243,03

54

Interruptor automàtic magnètic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A,
poder de tall 25 kA, corba MA, de 36x94x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons UNE-EN 60947-2.

177,460

4,000 U

709,84

55

Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 4G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.

7,060

25,000 m

176,50

56

Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G4 mm² de secció, amb
aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure
de halògens (Z). Segons UNE-EN 50525-3-21.

5,670

225,130 m

1.276,49

57

Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P LSHF "PRYSMIAN", tipus U/UTP, categoria 6, classe E,
de 4 parells trenats amb conductors de coure rígid, coberta de
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums
opacs, lliure de halògens i nul·la emissió de gasos corrosius. Segons EN
50173-1, UNE-EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 i EIA/TIA 568A.

0,500

1.429,100 m

714,55

58

Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb
tapa de registre.

72,330

1,000 U

72,33
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59

Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació
elèctrica.

44,960

1,000 U

44,96

60

Grapa abraçadora per a connexió de pica.

0,980

2,000 U

1,96

61

Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de
posades a terra.

3,420

0,666 U

2,28

62

Conductor de coure nu, de 35 mm².

2,750

2,500 m

6,88

63

Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 m,
fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

17,590

2,000 U

35,18

64

Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

1,490

54,783 U

82,17

65

Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra.

1,120

1,000 U

1,12

66

Registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT,
format per armari amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de
vidre de 450x450x120 mm, per muntar en superfície. Inclús tancament
amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.

67

Reixa lamina de llautó de 10*10 cm i 5 mm de gruix 36 troquels Ø 10

68

Repercussió de desplaçament a obra per la presa de mostres.

69

Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la
resistència característica a compressió del formigó endurit amb
fabricació i endurit de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons UNE-EN
12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de formigó
fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats.

70

Presa en obra de mostres de marbre o calcària, quin pes no excedeixi
de 50 kg.

71

Informe de resultats dels assaigs realitzats sobre una mostra de marbre
o calcària.

72

Assaig per determinar el coeficient d'absorció d'aigua i la densitat
aparent d'una mostra de marbre o calcària, segons UNE-EN 1936,
UNE-EN 13755 i UNE-EN 1925.

73

Assaig per determinar la resistència al desgast per fregament d'una
mostra de marbre o calcària, segons UNE-EN 1341.

74

Assaig per determinar el mòdul elàstic i la duresa Knoop d'una mostra
de marbre o calcària, segons UNE-EN 14146, UNE-EN 14580 i UNE-EN
14205.

75

Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs realitzats per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent en material de
replè o terraplenament.

76

Agafament d'una mostra de material de replè o terraplenament.

77

69,830

1,000 U

69,83

135,240

14,000 U

1.893,36

0,720

3,000 U

2,16

93,340

3,000 U

280,02

212,680

3,000 U

638,04

80,230

3,000 U

240,69

76,970

3,000 U

230,91

104,010

3,000 U

312,03

193,900

3,000 U

581,70

172,790

2,000 U

345,58

30,650

2,000 U

61,30

Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501.

92,500

2,000 U

185,00

78

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta per: estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior
amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lacions
de fontaneria, sanejament i electricitat i força amb presa exterior a
230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; termos elèctric de 50
litres de capacitat; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna
de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb
pany; sòl contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant;
revestiment de tauler melaminat en parets; vàter, i lavabo, de fibra de
vidre amb terminació de gel-coat blanc i pintura antilliscant; porta de
fusta en inodor i cortina en la dutxa. Segons R.D. 1627/1997.

88,450

3,000 U

265,35

79

Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta per: estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior
amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt
de llum exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de
6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb
pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2 mm i poliestirè
de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de
secció trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997.

213,610

3,000 U

640,83
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80

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per: estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior
amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt
de llum exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de
6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb
pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2 mm i poliestirè
de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de
secció trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997.

117,110

3,000 U

351,33

81

Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
amb cargols i tacs per fixar ó paramento.

112,050

1,000 U

112,05

82

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670
mm, amb 6 orificis de fixació.

12,530

0,666 U

8,34

83

Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4
orificis de fixació, segons R.D. 485/1997.

4,840

0,666 U

3,22

84

Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
verd, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997.

4,840

0,999 U

4,83

85

Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis
de fixació, segons R.D. 485/1997.

3,550

0,666 U

2,36

86

Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis
de fixació, segons R.D. 485/1997.

3,550

0,666 U

2,36

87

Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997.

3,550

0,666 U

2,36

88

Brida de niló, de 4,8x200 mm.

0,030

56,000 U

1,68

89

Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color
verd, 60% de percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot
el perímetre.

0,500

68,000 m²

34,00

90

Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona
d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

35,830

2,040 U

73,10

91

Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
reforçada amb varetes d'acer, per a suport de tanca traslladable.

92

Material fungible per a treballs antropologics

93

Material i utillatge per a treballs d'antropologia

94

Formació d'encaix en peça de marbre de 10cm *10 cm i 5 mm de
profunditat + forat de ventilació

5,590

2,720 U

15,30

780,710

0,973 U

759,61

1.122,270

0,320 U

359,16

14,000 Ut

437,50

31,250

Import total:

109.281,21

Els Arquitectes

Joan C. Gavaldà i Bordes , Jordi J. Romera Cid
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Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1 Actuacions prèvies
1.1

m³
Trasllat
dins
del
mateix
edifici
de
mobiliari
(aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500
kg/m³, mitjançant carretó o transpalet.

1.2

U Jornada de supervisió arqueològica dels treballs
d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries,
amb presa de dades per a la memòria final dels treballs.

1.3

1.4

U Informe bàsic d'actuació arqueològica realitzada en edifici
d'interès històric.
U Jornada de Antropoleg , de 8 hores diàries, amb presa de
dades per a la realització de l'informe final dels treballs.

1.5

U Informe bàsic d'actuació antropoligica

2.1

m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
rajoles de terratzo, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

2.2

m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de
rajoles de granit, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

13,17 € TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

312,03 € TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRES
CÈNTIMS
1.838,12 € MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS
271,05 € DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB CINC
CÈNTIMS
1.163,76 € MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS

2 Demolicions

2.3

m² Desmuntatge de paviment existent a l'interior de l'edifici,
de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

2.4

m Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del
seu revestiment de pedra natural, amb mitjans manuals,
sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que
quedarà al descobert, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

2.5

m² Demolició de base de paviment de morter existent a
l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.6

2.7

Ut Desmuntatge de paviment de pedra amb posible
presencia d'enterraments amb aaprofitament per a la seva
posterior col·locació
m Demolició de llindar massis de pedra natural, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

14,28 € CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

15,59 € QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

12,99 € DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS

7,58 € SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

14,58 € CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

588,82 € CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

119,29 € CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

3 Condicionament del terreny
3.1

3.2

m³ Excavació arqueològica per a buidat de terreny tou,
realitzada amb mitjans manuals, que té com a finalitat el
desallotjament volumètric d'espais originals enaiguats amb
dipòsits de diferents orígens, amb possible aparició de
materials arqueològiques entre 1 i 1,5 m de profunditat,
executada per dames i amb seguiment arqueològic a peu
d'obra.
m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.

204,23 € DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

3,56 € TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

4 Fonamentacions
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Designació
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4.1

m³ Formigó en massa amb calç hidràulica NHL 5, resistència a
la compressió 25 Mpa (250 kg/cm²), preparat en obra i
abocament amb mitjans manuals, per a formació de capa
formigó de neteja

4.2

m² Recrescut alleugerit de formigó armat de 10+5 cm
d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè
reciclat, C-10 "CÁVITI", de 780x580x100 mm, color negre,
realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 15x30 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats en
capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja.
Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per
a l'execució de juntes de retracció.

4.3

m² Recrescut alleugerit de formigó armat de 65+5 cm
d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè
reciclat, C-65 "CÁVITI", de 750x500x650 mm, color negre,
realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x30 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats en
capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja.
Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per
a l'execució de juntes de retracció.

4.4

m² Recrescut alleugerit de formigó armat de 45+5 cm
d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè
reciclat, C-45 "CÁVITI", de 750x580x450 mm, color negre,
realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x30 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats en
capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja.
Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per
a l'execució de juntes de retracció.

En lletra
(Euros)

188,85 € CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

20,39 € VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

36,29 € TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

30,15 € TRENTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

5 Neteja paraments
5.1

m² Neteja mecànica de parament de pedra en estat de
conservació regular, mitjançant projecció controlada de doll
d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de
complexitat mig.

30,33 € TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

5.2

m² Aplicació manula de patina amb silicat efecte veladura
acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 40% de diluent a
base de solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques,
(rendiment: 0,07 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions
de silicat potàssic i emulsions acríliques, sobre parament
exterior.

11,78 € ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

6 Instal·lacions
6.1

U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta
transparent, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a
24 mòduls.

261,20 € DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

6.2

U Subministrament i instal·lació en superfície de registre
d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT,
format per armari amb cos i porta de polièster reforçat amb
fibra de vidre de 450x450x120 mm. Inclús tancament amb
clau, accessoris, peces especials i fixacions.

83,11 € VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

6.3

m Canalització subterrània de protecció del cablejat
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63
mm de diàmetre.

2,65 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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6.4

6.5

u Caixa per a empotrar de 6 elements serie SIMON K45
composta per 2 endolls, 2 tomes de veu i dades i 2 conectors
USB 2.0
U Interruptor de control de potència, de 2 mòduls, bipolar
(2P), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M.

6.6

U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar
(2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C.

6.7

U Interruptor automàtic magnètic, bipolar (2P), intensitat
nominal 16 A, poder de tall 25 kA, corba MA.

6.8

U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC.

En lletra
(Euros)

148,99 € CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS
71,35 € SETANTA-U EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS
25,00 € VINT-I-CINC EUROS
193,00 € CENT NORANTA-TRES EUROS

145,35 € CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS

6.9

m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4G10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).

9,38 € NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

6.10

m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-F) de 3G4 mm² de secció, amb
aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de
poliolefina lliure de halògens (Z).

6,66 € SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

6.11

m Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea
local (LAN), UC400 C6 U/U 4P LSHF "PRYSMIAN", tipus U/UTP,
categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors de
coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus
Afumex Z1.

1,03 € U EURO AMB TRES CÈNTIMS

6.12

U Presa de terra amb dues piques d'acer courat de 2 m de
longitud cadascuna.

185,47 € CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS

7 Paviments
7.1

m² Base per a paviment, de 4 cm d'espessor, de morter de
ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, reglejada i arremolinada.
Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la
preparació dels junts perimetrals de dilatació.

7.2

m Esglaonat d'escala amb maó ceràmic perforat, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, com base per la posterior
col·locació de l'acabat d'esglaonat.

7.3

m
Perfil
de
llautó,
Schlüter-TERRAZZO-TM
4x30
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 30 mm d'altura i 4 mm d'amplada,
per junta de partició (per a unions al mateix nivell).

7.4

m² Polit i abrillantat mecànics de paviment interior de marbre.

7.5

U Obertura ventilació en paviment de pedra formada per
encaix en peça de marbre de 10 cm * 10 cm amb vora per a
recolzament de reixa formada per peça de llautó de 5 mm
de gruix troquelada amb 36 forats de Ø 10 mm i tub de
conexió a cambra ventilada de PVC corrugat Ø 60

11,85 € ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

54,98 € CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

15,69 € QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS
17,00 € DISSET EUROS

188,34 € CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

7.6

m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors, PEÇA TIPUS I (40/20*20)i de 3 cm de gruix , acabat a
polir en obra , rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i
rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.

120,09 € CENT VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS

7.7

m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors,PEÇA TIPUS II (35/20x20)i de 3 cm e gruix, acabat a
polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i
rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.

110,00 € CENT DEU EUROS
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

m² Enrajolat de rajoles de Basalto negre, per a interiors,TIPUS III
(10x10)i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes
amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter
de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.
m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors, TIPUS IV (20*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir en
obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades
amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre
1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
m² Enrajolat de rajoles de marbre Rosa diamante, per a
interiors,TIPUS V 40x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes
amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter
de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.
m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors,TIPUS VI (triangular 20*20) i 3 cm de gruix, acabat a
polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i
rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.
m² Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a
interiors,TIPUS VII (triangular 20*20) i de 3 cm e gruix , acabat a
polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i
rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.
m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors, 80x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes amb
adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.

7.14

m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors, 120x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes amb
adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.

7.15

m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors, 20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix ,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb
morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i
3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.16

m² Enrajolat de rajoles de marbre
interiors,20/30 cm d'amplada llarg
acabat a polir en obra, rebudes
millorat, C2 i rejuntades amb morter
per a junta mínima (entre 1,5 i 3
tonalitat de les peces.

7.17

m² Enrajolat de rajoles de Basalto , per a interiors, TIPUS VIII
(120/80*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb
morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i
3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.18

En lletra
(Euros)

231,50 € DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

105,65 € CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

106,57 € CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

227,47 € DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS

269,01 € DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB U
CÈNTIM

226,16 € DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS

100,00 € CENT EUROS

83,84 € VUITANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Rosa Diamante, per a
lliure i 3 cm de gruix,
amb adhesiu cimentós
de junts cimentós, CG1,
mm), amb la mateixa

m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors,TIPUS IX de forma triangular 160 base i 80 alçada i 2
cm de gruix acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces.

98,08 € NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

239,22 € DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB
VINT-I-DOS CÈNTIMS

226,16 € DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS
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7.19

7.20

7.21

7.22

m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa , per a
interiors, TIPUS X de forma triangular 115 cm de base i 60 cm
d'alçada i 2 cm de gruix , acabat a polir en obra, rebudes
amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter
de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.
m Esglaó massis amb forma recta,40cm*16cm en escala de
80 cm de llargada, de marbre Vermell Alacant, acabat polit
el devanter i polit en obra el sobre de marbre Crema Llevant,
rebut amb morter de ciment M-5.
m² Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a
interiors, 60x40x3 cm, acabat polit , rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces. Cal Garantir clase C2
Ut Muntatge paviment recuperat amb posible presencia
d'enterrament

En lletra
(Euros)

226,16 € DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS

171,73 € CENT SETANTA-U EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

82,52 € VUITANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
623,58 € SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

8 Gestió de residus
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

U Transport de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
U Transport de residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
U Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³
amb residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³
amb residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³
amb terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

95,63 € NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

95,63 € NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

95,63 € NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

47,81 € QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS

47,81 € QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS

12,59 € DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

9 Control de qualitat i assaigs
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9.1

U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació de cinc
provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.

9.2

U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de
sòl adequat. Assaigs a laboratori: Proctor Modificat.

9.3

U Assaigs sobre una mostra de marbre o calcària, amb
determinació de: densitat aparent i absorció d'aigua,
resistència al desgast per fricció, mòdul elàstic i duresa Knoop.

En lletra
(Euros)

98,07 € NORANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS
310,92 € TRES-CENTS DEU EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS

702,34 € SET-CENTS DOS EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

10 Seguretat i salut
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables
de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques.
U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en
obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament
de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de
tauler en parets, vàter i lavabo i porta de fusta en inodor.
U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en
obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament
de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.
U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en
obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa,
aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència,
un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
fixada al parament amb cargols i tacs.
U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

13,95 € TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

92,93 € NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS

123,03 € CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRES
CÈNTIMS

224,42 € DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

128,35 € CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS

121,64 € CENT VINT-I-U EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
9,25 € NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
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10.8

10.9

10.10

U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

En lletra
(Euros)

4,87 € QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

4,87 € QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

4,87 € QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

10.11

U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

5,33 € CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

10.12

U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada
amb brides.

5,33 € CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

Els $UTXLWHFWHs
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1

0GD020

U

Informe bàsic d'actuació antropoligica
Materials
Resta d'Obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

365,96 €
741,75 €
22,15 €
33,90 €
Total per U............:

1.163,76 €

Són MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U
2

0GD030

U

Informe bàsic d'actuació arqueològica realitzada en edifici d'interès històric.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1.482,78 €
266,81 €
34,99 €
53,54 €
Total per U............:

1.838,12 €

Són MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U
3

0GE020

m³

Excavació arqueològica per a buidat de terreny tou, realitzada amb mitjans manuals, que té com a finalitat el
desallotjament volumètric d'espais originals enaiguats amb dipòsits de diferents orígens, amb possible aparició
de materials arqueològiques entre 1 i 1,5 m de profunditat, executada per dames i amb seguiment
arqueològic a peu d'obra.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

194,39 €
3,89 €
5,95 €
Total per m³............:

204,23 €

Són DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m³
4

0GG010

U

Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries,
amb presa de dades per a la memòria final dels treballs.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

248,40 €
48,60 €
5,94 €
9,09 €
Total per U............:

312,03 €

Són TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per U
5

0GG010b

U

Jornada de Antropoleg , de 8 hores diàries, amb presa de dades per a la realització de l'informe final dels
treballs.
Sense descomposició
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

258,00 €
5,16 €
7,89 €
Total per U............:

271,05 €

Són DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U
6

0MT011

m³

Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³,
mitjançant carretó o transpalet.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

12,54 €
0,25 €
0,38 €
Total per m³............:

13,17 €

Són TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m³
7

ADR100

m²

Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,15 €
1,24 €
0,07 €
0,10 €
Total per m²............:

3,56 €

Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m²
8

CHH025

m³

Formigó en massa amb calç hidràulica NHL 5, resistència a la compressió 25 Mpa (250 kg/cm²), preparat en
obra i abocament amb mitjans manuals, per a formació de capa formigó de neteja
Mà d'obra
Maquinària

56,97 €
1,20 €
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Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

121,58 €
3,60 €
5,50 €
Total per m³............:

188,85 €

Són CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m³
9

CSUPCIMA2D

u

Caixa per a empotrar de 6 elements serie SIMON K45 composta per 2 endolls, 2 tomes de veu i dades i 2
conectors USB 2.0
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

25,74 €
116,07 €
2,84 €
4,34 €
Total per u............:

148,99 €

Són CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per u
10

DESPAV

Ut

Desmuntatge de paviment de pedra amb posible presencia d'enterraments amb aaprofitament per a la seva
posterior col·locació
Mà d'obra
Resta d'Obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

431,46 €
129,00 €
11,21 €
17,15 €
Total per Ut............:

588,82 €

Són CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per Ut
11

DHE120

m

Demolició de llindar massis de pedra natural, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

113,55 €
2,27 €
3,47 €
Total per m............:

119,29 €

Són CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m
12

DRE010

m

Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de pedra natural, amb mitjans
manuals, sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

7,22 €
0,14 €
0,22 €
Total per m............:

7,58 €

Són SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m
13

DRS010

m²

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

13,59 €
0,27 €
0,42 €
Total per m²............:

14,28 €

Són CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m²
14

DRS020

m²

Desmuntatge de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

12,36 €
0,25 €
0,38 €
Total per m²............:

12,99 €

Són DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m²
15

DRS030

m²

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de granit, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

14,84 €
0,30 €
0,45 €
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Total per m²............:

15,59 €

Són QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m²
16

DRS080

m²

Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

12,50 €
1,38 €
0,28 €
0,42 €
Total per m²............:

14,58 €

Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m²
17

FZB010

m²

Neteja mecànica de parament de pedra en estat de conservació regular, mitjançant projecció controlada
de doll d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat mig.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

25,22 €
1,67 €
1,98 €
0,58 €
0,88 €
Total per m²............:

30,33 €

Són TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m²
18

GRA010

U

Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

91,02 €
1,82 €
2,79 €
Total per U............:

95,63 €

Són NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U
19

GRA010b

U

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

91,02 €
1,82 €
2,79 €
Total per U............:

95,63 €

Són NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U
20

GRB010

U

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

45,51 €
0,91 €
1,39 €
Total per U............:

47,81 €

Són QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U
21

GRB010b

U

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

45,51 €
0,91 €
1,39 €
Total per U............:

47,81 €

Són QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U
22

GTA010

U

Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Maquinària
Mitjans auxiliars

91,02 €
1,82 €
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3 % Costos indirectes

2,79 €
Total per U............:

95,63 €

Són NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per U
23

GTB010

U

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

11,98 €
0,24 €
0,37 €
Total per U............:

12,59 €

Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U
24

HYO020

m

Esglaonat d'escala amb maó ceràmic perforat, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, com base per la
posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

46,90 €
5,43 €
1,05 €
1,60 €
Total per m............:

54,98 €

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m
25

IEH010

m

Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 4G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,87 €
7,06 €
0,18 €
0,27 €
Total per m............:

9,38 €

Són NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m
26

IEH010b

m

Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de
poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,67 €
5,67 €
0,13 €
0,19 €
Total per m............:

6,66 €

Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m
27

IEH040

m

Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/U 4P LSHF "PRYSMIAN", tipus
U/UTP, categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors de coure rígid, coberta de poliolefina
termoplàstica, de tipus Afumex Z1.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,48 €
0,50 €
0,02 €
0,03 €
Total per m............:

1,03 €

Són U EURO AMB TRES CÈNTIMS per m
28

IEP021

U

Presa de terra amb dues piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

11,83 €
164,71 €
3,53 €
5,40 €
Total per U............:

185,47 €

Són CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per U
29

IEX050

U

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA,
corba C.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,25 €
17,54 €
0,48 €
0,73 €
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Total per U............:

25,00 €

Són VINT-I-CINC EUROS per U
30

IEX052

U

Interruptor automàtic magnètic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 25 kA, corba MA.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,25 €
177,46 €
3,67 €
5,62 €
Total per U............:

193,00 €

Són CENT NORANTA-TRES EUROS per U
31

IEX055

U

Interruptor de control de potència, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6 kA, corba
ICP-M.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,25 €
61,66 €
1,36 €
2,08 €
Total per U............:

71,35 €

Són SETANTA-U EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U
32

IEX060

U

Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de
tall 6 kA, classe AC.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,25 €
132,10 €
2,77 €
4,23 €
Total per U............:

145,35 €

Són CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U
33

IEX405

U

Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta transparent, grau de protecció IP40, aïllament classe
II, per a 24 mòduls.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,59 €
243,03 €
4,97 €
7,61 €
Total per U............:

261,20 €

Són DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U
34

ILE021

U

Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT,
format per armari amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm. Inclús
tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,28 €
69,83 €
1,58 €
2,42 €
Total per U............:

83,11 €

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U
35

IUP050

m

Canalització subterrània de protecció del cablejat formada per tub protector de polietilè de doble paret, de
63 mm de diàmetre.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,08 €
1,44 €
0,05 €
0,08 €
Total per m............:

2,65 €

Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m
36

IVN010

U

Obertura ventilació en paviment de pedra formada per encaix en peça de marbre de 10 cm * 10 cm amb
vora per a recolzament de reixa formada per peça de llautó de 5 mm de gruix troquelada amb 36 forats de Ø
10 mm i tub de conexió a cambra ventilada de PVC corrugat Ø 60
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

12,11 €
167,15 €
3,59 €
5,49 €

Pàgina: 5 - 12

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Projecte:
Promotor:
Situació:

NOU PAVIMENT ESGLESIA SANT JAUME RIUDOMS
PARROQUIA SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Pl. de l'Esglèsia 4

V Pressupost: Quadre de preus nº 2

L'Arquitecte: Joan C. Gavaldà i Bordes , Jordi J. Romera Cid

Total per U............:

188,34 €

Són CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per U
37

MUNPAV

Ut

Muntatge paviment recuperat amb posible presencia d'enterrament
Mà d'obra
Materials
Resta d'Obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

429,08 €
99,97 €
64,50 €
11,87 €
18,16 €
Total per Ut............:

623,58 €

Són SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut
38

REP020

m

Esglaó massis amb forma recta,40cm*16cm en escala de 80 cm de llargada, de marbre Vermell Alacant,
acabat polit el devanter i polit en obra el sobre de marbre Crema Llevant, rebut amb morter de ciment M-5.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

40,86 €
122,60 €
3,27 €
5,00 €
Total per m............:

171,73 €

Són CENT SETANTA-U EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m
39

RFS020

m²

Aplicació manula de patina amb silicat efecte veladura acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 40% de
diluent a base de solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques, (rendiment: 0,07 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions
acríliques, sobre parament exterior.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

7,19 €
4,03 €
0,22 €
0,34 €
Total per m²............:

11,78 €

Són ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m²
40

RSB010

m²

Base per a paviment, de 4 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, reglejada i
arremolinada. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,99 €
0,06 €
5,22 €
0,23 €
0,35 €
Total per m²............:

11,85 €

Són ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m²
41

RSB060b

m²

Recrescut alleugerit de formigó armat de 10+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè
reciclat, C-10 "CÁVITI", de 780x580x100 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en
central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm
d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot
plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,67 €
1,81 €
12,93 €
0,39 €
0,59 €
Total per m²............:

20,39 €

Són VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m²
42

RSB060c

m²

Recrescut alleugerit de formigó armat de 45+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè
reciclat, C-45 "CÁVITI", de 750x580x450 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en
central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm
d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot
plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Mà d'obra
Maquinària

5,21 €
2,30 €
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Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

21,19 €
0,57 €
0,88 €
Total per m²............:

30,15 €

Són TRENTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m²
43

RSB060d

m²

Recrescut alleugerit de formigó armat de 65+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè
reciclat, C-65 "CÁVITI", de 750x500x650 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en
central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm
d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot
plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,45 €
2,47 €
26,62 €
0,69 €
1,06 €
Total per m²............:

36,29 €

Són TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²
44

RSG030

m

Perfil de llautó, Schlüter-TERRAZZO-TM 4x30 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 30 mm d'altura i 4 mm d'amplada, per
junta de partició (per a unions al mateix nivell).
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,15 €
10,78 €
0,30 €
0,46 €
Total per m............:

15,69 €

Són QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m
45

RSP010

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, PEÇA TIPUS I (40/20*20)i de 3 cm de gruix ,
acabat a polir en obra , rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,09 €
96,21 €
2,29 €
3,50 €
Total per m²............:

120,09 €

Són CENT VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m²
46

RSP010b

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,PEÇA TIPUS II (35/20x20)i de 3 cm e gruix, acabat
a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,09 €
86,62 €
2,09 €
3,20 €
Total per m²............:

110,00 €

Són CENT DEU EUROS per m²
47

RSP010c

m²

Enrajolat de rajoles de Basalto negre, per a interiors,TIPUS III (10x10)i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,09 €
202,26 €
4,41 €
6,74 €
Total per m²............:

231,50 €

Són DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m²
48

RSP010d

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, TIPUS IV (20*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir
en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,47 €
83,09 €
2,01 €
3,08 €
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Total per m²............:

105,65 €

Són CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m²
49

RSP010e

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa diamante, per a interiors,TIPUS V 40x20x3 cm, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,09 €
83,35 €
2,03 €
3,10 €
Total per m²............:

106,57 €

Són CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m²
50

RSP010f

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS VI (triangular 20*20) i 3 cm de gruix, acabat
a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,45 €
198,06 €
4,33 €
6,63 €
Total per m²............:

227,47 €

Són DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m²
51

RSP010g

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors,TIPUS VII (triangular 20*20) i de 3 cm e gruix ,
acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós,
CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,09 €
237,96 €
5,12 €
7,84 €
Total per m²............:

269,01 €

Són DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB U CÈNTIM per m²
52

RSP010h

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 80x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes
amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre
1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,20 €
198,06 €
4,31 €
6,59 €
Total per m²............:

226,16 €

Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m²
53

RSP010i

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 120x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes
amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre
1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,66 €
77,53 €
1,90 €
2,91 €
Total per m²............:

100,00 €

Són CENT EUROS per m²
54

RSP010j

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix ,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,45 €
61,35 €
1,60 €
2,44 €
Total per m²............:

83,84 €

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m²
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55

RSP010k

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors,20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix,
acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós,
CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,45 €
74,90 €
1,87 €
2,86 €
Total per m²............:

98,08 €

Són NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m²
56

RSP010l

m²

Enrajolat de rajoles de Basalto , per a interiors, TIPUS VIII (120/80*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta
mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,20 €
210,50 €
4,55 €
6,97 €
Total per m²............:

239,22 €

Són DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m²
57

RSP010m

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS IX de forma triangular 160 base i 80 alçada i
2 cm de gruix acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de
junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,20 €
198,06 €
4,31 €
6,59 €
Total per m²............:

226,16 €

Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m²
58

RSP010n

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa , per a interiors, TIPUS X de forma triangular 115 cm de base i 60
cm d'alçada i 2 cm de gruix , acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades
amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,20 €
198,06 €
4,31 €
6,59 €
Total per m²............:

226,16 €

Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m²
59

RSP010o

m²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 60x40x3 cm, acabat polit , rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces. Cal Garantir clase C2
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

17,20 €
61,35 €
1,57 €
2,40 €
Total per m²............:

82,52 €

Són VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m²
60

RSP030

m²

Polit i abrillantat mecànics de paviment interior de marbre.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

10,91 €
1,40 €
3,87 €
0,32 €
0,50 €
Total per m²............:

17,00 €

Són DISSET EUROS per m²
61

XBN010

U

Assaigs sobre una mostra de marbre o calcària, amb determinació de: densitat aparent i absorció d'aigua,
resistència al desgast per fricció, mòdul elàstic i duresa Knoop.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

668,51 €
13,37 €
20,46 €
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Total per U............:

702,34 €

Són SET-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per U
62

XEH016

U

Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit amb
fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

93,34 €
1,87 €
2,86 €
Total per U............:

98,07 €

Són NORANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS per U
63

XTR010

U

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl adequat. Assaigs a laboratori: Proctor
Modificat.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

295,94 €
5,92 €
9,06 €
Total per U............:

310,92 €

Són TRES-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U
64

YCR030

m

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

9,33 €
3,94 €
0,27 €
0,41 €
Total per m............:

13,95 €

Són TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m
65

YIX010

U

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

124,61 €
3,74 €
Total per U............:

128,35 €

Són CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U
66

YMM010

U

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,73 €
112,05 €
2,32 €
3,54 €
Total per U............:

121,64 €

Són CENT VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per U
67

YPC010

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat
hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter i lavabo i porta de fusta en inodor.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

88,45 €
1,77 €
2,71 €
Total per U............:

92,93 €

Són NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U
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68

YPC020

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

117,11 €
2,34 €
3,58 €
Total per U............:

123,03 €

Són CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS per U
69

YPC030

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

213,61 €
4,27 €
6,54 €
Total per U............:

224,42 €

Són DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U
70

YSS020

U

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,45 €
4,35 €
0,18 €
0,27 €
Total per U............:

9,25 €

Són NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U
71

YSS030

U

Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre
fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,34 €
1,30 €
0,09 €
0,14 €
Total per U............:

4,87 €

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U
72

YSS031

U

Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre
fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,34 €
1,30 €
0,09 €
0,14 €
Total per U............:

4,87 €

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U
73

YSS032

U

Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons
blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,34 €
1,30 €
0,09 €
0,14 €
Total per U............:

4,87 €

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U
74

YSS033

U

Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre
fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,34 €
1,73 €
0,10 €
0,16 €
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Total per U............:

5,33 €

Són CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U
75

YSS034

U

Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,34 €
1,73 €
0,10 €
0,16 €
Total per U............:

5,33 €

Són CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U

Els Arquitectes

D. Joan C. Gavaldà i Bordes , Jordi J. Romera Cid
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Capítol Nº 1 Actuacions prèvies
Nº

U

Descripció

Amidament

1.1

M³

Trasllat dins del mateix edifici de mobiliari (aproximadament 2 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o
transpalet.

1.2

U

Jornada de supervisió arqueològica dels treballs d'excavació a càrrec d'ajudant arqueòleg, de 8 hores diàries, amb presa de dades
per a la memòria final dels treballs.

1.3

U

Informe bàsic d'actuació arqueològica realitzada en edifici d'interès històric.

1.4

U

Jornada de Antropoleg , de 8 hores diàries, amb presa de dades per a la realització de l'informe final dels treballs.

1.5

U

Informe bàsic d'actuació antropoligica

Total m³ :

Total U :

Total U :

90,000

Preu

13,17

Import

1.185,30

10,000

312,03

3.120,30

1,000

1.838,12

1.838,12

Total U :

1,000

271,05

271,05

Total U :

1,000

1.163,76

1.163,76

Parcial Nº 1 Actuacions prèvies :

7.578,53
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Capítol Nº 2 Demolicions
Nº

U

Descripció

Amidament

2.1

M²

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.2

M²

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de granit, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.3

M²

Desmuntatge de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.4

M

Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de pedra natural, amb mitjans manuals, sense deteriorar la
superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.5

M²

Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.6

Ut

Desmuntatge de paviment de pedra amb posible presencia d'enterraments amb aaprofitament per a la seva posterior col·locació

2.7

M

Demolició de llindar massis de pedra natural, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m :

Total m² :

Total Ut :

Total m :

440,370

129,100

569,470

Preu

14,28

15,59

12,99

91,400

569,470

1,000

2,000

7,58

14,58

588,82

119,29

Parcial Nº 2 Demolicions :

Import

6.288,48

2.012,67

7.397,42

692,81

8.302,87

588,82

238,58

25.521,65
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Capítol Nº 3 Condicionament del terreny
Nº

U

Descripció

Amidament

3.1

M³

Excavació arqueològica per a buidat de terreny tou, realitzada amb mitjans manuals, que té com a finalitat el desallotjament
volumètric d'espais originals enaiguats amb dipòsits de diferents orígens, amb possible aparició de materials arqueològiques entre 1 i
1,5 m de profunditat, executada per dames i amb seguiment arqueològic a peu d'obra.

3.2

M²

Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Total m³ :

Total m² :

86,921

Preu

204,23

579,470

Parcial Nº 3 Condicionament del terreny :

3,56

Import

17.751,88

2.062,91

19.814,79
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Capítol Nº 4 Fonamentacions
Nº

U

Descripció

Amidament

4.1

M³

Formigó en massa amb calç hidràulica NHL 5, resistència a la compressió 25 Mpa (250 kg/cm²), preparat en obra i abocament amb
mitjans manuals, per a formació de capa formigó de neteja

4.2

M²

Recrescut alleugerit de formigó armat de 10+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-10 "CÁVITI",
de 780x580x100 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla
electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.

4.3

M²

Recrescut alleugerit de formigó armat de 65+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-65 "CÁVITI",
de 750x500x650 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.

4.4

M²

Recrescut alleugerit de formigó armat de 45+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-45 "CÁVITI",
de 750x580x450 mm, color negre, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.

Total m³ :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

44,949

450,370

92,200

26,700

Preu

188,85

20,39

36,29

30,15

Parcial Nº 4 Fonamentacions :

Import

8.488,62

9.183,04

3.345,94

805,01

21.822,61
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Capítol Nº 5 Neteja paraments
Nº

U

Descripció

Amidament

5.1

M²

Neteja mecànica de parament de pedra en estat de conservació regular, mitjançant projecció controlada de doll d'abrasiu sec
(silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat mig.

5.2

M²

Aplicació manula de patina amb silicat efecte veladura acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 40% de diluent a base de
solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques, (rendiment: 0,07 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques, sobre parament exterior.

Total m² :

Total m² :

21,150

21,150

Preu

30,33

11,78

Parcial Nº 5 Neteja paraments :

Import

641,48

249,15

890,63
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Capítol Nº 6 Instal·lacions
Nº

U

Descripció

Amidament

6.1

U

Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta transparent, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 24 mòduls.

6.2

U

Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb
cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i
fixacions.

6.3

M

Canalització subterrània de protecció del cablejat formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.

6.4

U

Caixa per a empotrar de 6 elements serie SIMON K45 composta per 2 endolls, 2 tomes de veu i dades i 2 conectors USB 2.0

6.5

U

Interruptor de control de potència, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M.

6.6

U

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba C.

6.7

U

Interruptor automàtic magnètic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 25 kA, corba MA.

6.8

U

Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.

6.9

M

Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
4G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).

6.10

M

Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-F) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta
de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z).

6.11

M

Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/U 4P LSHF "PRYSMIAN", tipus U/UTP, categoria 6,
classe E, de 4 parells trenats amb conductors de coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1.

6.12

U

Presa de terra amb dues piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna.

Total U :

Total U :

Total m :

Total u :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total m :

Total m :

Total m :

Total U :

1,000

1,000

Preu

261,20

1,000

1,000

4,000

2,000

83,11

2,65

148,99

71,35

1.451,75

3.724,75

71,35

25,00

25,00

193,00

772,00

145,35

25,000

9,38

225,130

6,66

1.429,100

1,000

261,20

83,11

547,830

25,000

Import

290,70

234,50

1.499,37

1,03

1.471,97

185,47

185,47

Parcial Nº 6 Instal·lacions :

10.071,17
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Capítol Nº 7 Paviments
Nº

U

Descripció

Amidament

7.1

M²

Base per a paviment, de 4 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, reglejada i arremolinada. Inclús banda
de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.

7.2

M

Esglaonat d'escala amb maó ceràmic perforat, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, com base per la posterior col·locació
de l'acabat d'esglaonat.

7.3

M

Perfil de llautó, Schlüter-TERRAZZO-TM 4x30 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 30 mm d'altura i 4 mm d'amplada, per junta de partició (per a
unions al mateix nivell).

7.4

M²

Polit i abrillantat mecànics de paviment interior de marbre.

7.5

U

Obertura ventilació en paviment de pedra formada per encaix en peça de marbre de 10 cm * 10 cm amb vora per a recolzament
de reixa formada per peça de llautó de 5 mm de gruix troquelada amb 36 forats de Ø 10 mm i tub de conexió a cambra ventilada
de PVC corrugat Ø 60

7.6

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, PEÇA TIPUS I (40/20*20)i de 3 cm de gruix , acabat a polir en obra ,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.7

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,PEÇA TIPUS II (35/20x20)i de 3 cm e gruix, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.8

M²

Enrajolat de rajoles de Basalto negre, per a interiors,TIPUS III (10x10)i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces.

7.9

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, TIPUS IV (20*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb
adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

7.10

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa diamante, per a interiors,TIPUS V 40x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces.

7.11

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS VI (triangular 20*20) i 3 cm de gruix, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.12

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors,TIPUS VII (triangular 20*20) i de 3 cm e gruix , acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.13

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 80x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós
millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.

7.14

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 120x20x3 cm, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós
millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.

Total m² :

Total m :

Total m :

Total m² :

Total U :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

578,130

76,000

Preu

11,85

54,98

Import

6.850,84

4.178,48

348,500

15,69

5.467,97

578,130

17,00

9.828,21

14,000

109,800

94,000

2,050

42,480

52,000

34,240

34,240

41,000

15,230

188,34

120,09

110,00

231,50

105,65

106,57

227,47

269,01

226,16

100,00

2.636,76

13.185,88

10.340,00

474,58

4.488,01

5.541,64

7.788,57

9.210,90

9.272,56

1.523,00
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Capítol Nº 7 Paviments
Nº

U

Descripció

Amidament

7.15

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix , rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces.

7.16

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors,20/30 cm d'amplada llarg lliure i 3 cm de gruix, acabat a polir en obra,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.17

M²

Enrajolat de rajoles de Basalto , per a interiors, TIPUS VIII (120/80*20) i de 3 cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces.

7.18

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS IX de forma triangular 160 base i 80 alçada i 2 cm de gruix acabat
a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.19

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa , per a interiors, TIPUS X de forma triangular 115 cm de base i 60 cm d'alçada i 2 cm de
gruix , acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

7.20

M

Esglaó massis amb forma recta,40cm*16cm en escala de 80 cm de llargada, de marbre Vermell Alacant, acabat polit el devanter i
polit en obra el sobre de marbre Crema Llevant, rebut amb morter de ciment M-5.

7.21

M²

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 60x40x3 cm, acabat polit , rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i
rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Cal
Garantir clase C2

7.22

Ut

Muntatge paviment recuperat amb posible presencia d'enterrament

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m² :

Total m :

Total m² :

Total Ut :

74,924

26,350

3,840

5,120

2,760

76,000

Preu

83,84

98,08

239,22

226,16

226,16

171,73

Import

6.281,63

2.584,41

918,60

1.157,94

624,20

13.051,48

9,700

82,52

800,44

1,000

623,58

623,58

Parcial Nº 7 Paviments :

116.829,68
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Capítol Nº 8 Gestió de residus
Nº

U

Descripció

Amidament

8.1

U

Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

8.2

U

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de
5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

8.3

U

Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

8.4

U

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8.5

U

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8.6

U

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

13,000

6,000

17,000

13,000

6,000

17,000

Preu

95,63

95,63

95,63

47,81

47,81

12,59

Parcial Nº 8 Gestió de residus :

Import

1.243,19

573,78

1.625,71

621,53

286,86

214,03

4.565,10
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Capítol Nº 9 Control de qualitat i assaigs
Nº

U

Descripció

Amidament

9.1

U

Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del
con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i
ruptura a compressió.

9.2

U

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl adequat. Assaigs a laboratori: Proctor Modificat.

9.3

U

Assaigs sobre una mostra de marbre o calcària, amb determinació de: densitat aparent i absorció d'aigua, resistència al desgast per
fricció, mòdul elàstic i duresa Knoop.

Total U :

Total U :

Total U :

3,000

2,000

3,000

Preu

98,07

310,92

702,34

Parcial Nº 9 Control de qualitat i assaigs :

Import

294,21

621,84

2.107,02

3.023,07
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Capítol Nº 10 Seguretat i salut
Nº

U

Descripció

Amidament

10.1

M

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems
a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.

10.2

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter i lavabo i porta de
fusta en inodor.

10.3

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.

10.4

U

Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.

10.5

U

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.

10.6

U

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i
tacs.

10.7

U

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.

10.8

U

Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

10.9

U

Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides.

10.10

U

Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amortitzable en
3 usos, fixada amb brides.

10.11

U

Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

10.12

U

Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre
fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total m :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

Total U :

34,000

3,000

3,000

3,000

5,000

1,000

Preu

13,95

92,93

123,03

224,42

128,35

121,64

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

Parcial Nº 10 Seguretat i salut :

9,25

4,87

4,87

4,87

5,33

5,33

Import

474,30

278,79

369,09

673,26

641,75

121,64

18,50

9,74

9,74

9,74

10,66

15,99

2.633,20
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Projecte:
Promotor:
Situació:

NOU PAVIMENT ESGLESIA SANT JAUME RIUDOMS
PARROQUIA SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Pl. de l'Esglèsia 4

V Pressupost

L'Arquitecte: Joan C. Gavaldà i Bordes , Jordi J. Romera Cid

Presupuesto de ejecución material
1 Actuacions prèvies
2 Demolicions
3 Condicionament del terreny
4 Fonamentacions
5 Neteja paraments
6 Instal·lacions
7 Paviments
8 Gestió de residus
9 Control de qualitat i assaigs
10 Seguretat i salut

7.578,53
25.521,65
19.814,79
21.822,61
890,63
10.071,17
116.829,68
4.565,10
3.023,07
2.633,20
Total .........:

212.750,43

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS DOTZE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS.

Els Arquitectes

Joan C. Gavaldà i Bordes , Jordi J. Romera Cid

Pàgina: 12 - 12

Projecte:
Promotor:
Situació:

NOU PAVIMENT ESGLESIA SANT JAUME RIUDOMS
PARROQUIA SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Pl. de l'Esglèsia 4

L'Arquitecte: Joan C. Gavaldà i Bordes , Jordi J. Romera Cid

V Pressupost: Resum del pressupost

1 Actuacions prèvies .........................................................................................................................................................................…
2 Demolicions .....................................................................................................................................................................................…
3 Condicionament del terreny .........................................................................................................................................................…
4 Fonamentacions .............................................................................................................................................................................…
5 Neteja paraments ...........................................................................................................................................................................…
6 Instal·lacions ....................................................................................................................................................................................…
7 Paviments .........................................................................................................................................................................................…
8 Gestió de residus ............................................................................................................................................................................…
9 Control de qualitat i assaigs ..........................................................................................................................................................…
10 Seguretat i salut .............................................................................................................................................................................…

Pressupost d'execució de material (PEM)
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

7.578,53
25.521,65
19.814,79
21.822,61
890,63
10.071,17
116.829,68
4.565,10
3.023,07
2.633,20

212.750,43
27.657,56
12.765,03

253.173,02
53.166,33

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

306.339,35

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS.

L'Arquitecte

Joan C. Gavaldà i Bordes , Jordi J. Romera Cid
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Església de Riudoms, Tarragona

Introducció

A petició de l’arquitecte Sr. Joan Figuerola, es redacta aquest
estudi relatiu als materials de construcció de l’església
parroquial de Riudoms i al seu estat de conservació; la qual
cosa es fa en base a una inspecció efectuada en coordinació
amb el Sr. Joan Alonso (arquitecte tècnic) i a la recollida i
posterior anàlisi de diverses mostres que s’han estimat
representatives en una primera etapa de reconeixement de
l’edifici.
Per tant, aquest informe s’ha de considerar preliminar i
versemblantment, en el moment de redacció del projecte
d’intervenció o durant l’execució de la mateixa, caldria efectuar
algunes comprovacions pel que fa als materials i a la seva
conservació. Cal assenyalar que en aquest cas, l’accés a la
totalitat de l’edifici ha estat limitat per la manca de disponibilitat
de mitjans auxiliars. Addicionalment, es parteix de la
informació de l’article “Estat de conservació de l’església de
sant Jaume apòstol de Riudoms” de Núria Guasch, publicat
en la revista Lo Floc l’any 1999.

L’església

Es tracta d’una església de planta basilical amb
capelles ubicades entre els contraforts de cada
tram, la qual cosa genera un terrassa sobre
aquestes, a més de la coberta de la nau única.
La nau està coberta amb volta de creueria
www.patrimoni-ub.net
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neogòtica, il·luminada amb finestres laterals en
cada tram situades sobre les capelles, i acabada
amb un absis semicircular de tipologia igualment
gòtica. En l’interior, per sobre del nivell de les
capelles una potent cornisa marca fortament la composició
de la nau, per sobre de la qual encara n’hi ha una altra al
nivell dels ampits de les finestres.
La coberta es resol amb teula àrab seguint l’extradós de les
voltes, de forma que el desguàs s’efectua en els punts baixos
de cada tram, des d’on emboca a una canal sobre cada
contrafort, originalment formada en la pròpia pedra del
coronament, si bé hi ha algunes reparacions amb canaló
ceràmic i altres solucions alternatives.

2
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La façana presenta una portada de caràcter neoclàssic,
amb diverses fornícules que s’organitzen en tres
registres horitzontals sobre un sòcol i rematat amb un
frontis que allotja un relleu. Sobre de la portada s’obre
un òcul amb voluntat de rosassa mentre que la resta de
la façana principal és llisa, formada amb carreus ben
escairats de pedra.

Materials de construcció

Pedres
El conjunt està construït amb pedra que es pot descriure com
una calcària de gra fi a mig amb un elevat contingut de
microfòssils parcialment dolomititzada, la qual, segons l’article
de Nuria Guasch esmentat anteriorment, correspon
als afloraments del Triàsic (fàcies Muschelkalk) que
s’han explotat en el terme de Castellvell del Camp,
pocs quilòmetres al NW de Reus. Aquesta pedra
forma els paraments de carreus escairats i els
elements amb treball escultòric.
En canvi, les zones amb paredat presenten una
varietat litològica que va des de materials granítics a
gresos del Triàsic inferior (Bundsandstein), tots ells
arrodonits per transport fluvial i tallats per disposar
una cara més o menys plana per formar la superfície
exterior del mur. Probablement provenen dels rius o
torrents que baixen des de la serra de Prades i que
es troben ben prop de Reus, en les terrasses que
formen part de la plana al peu de la serra.
www.patrimoni-ub.net
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Cal remarcar que la part superior del campanar,
des de dues filades per sota del salmer de les
finestres, està construïda amb pedra de Vilaseca
procedent de les pedreres que s’han explotat en
aquesta localitat. Es tracta d’una roca
sedimentària detrítica, de tonalitat beix groguenca.
L’observació d’una làmina prima per microscòpia
òptica mostra que està formada per clastes
carbonàtics i un elevat contingut en restes fòssils:
foraminífers (miliòlids, alveolines), coralls i en
menor proporció pectínids de calcita esparítica.
Està formada per grans de mida sorra fina, gairebé
exclusivament de calcita, en una matriu de calcita
micrítica amb certa presència d’argiles (variable d’unes
varietats a altres, però escassa en tot cas), així com a ciment
esparític de calcita omplint la porositat irregular entre clastes.
Presenta entre el 5 i 10% (aproximadament) de porositat, la
qual està recristal·litzada parcialment. Es podria classificar
com un gres de qualitat baixa pel seu ús en construcció a causa
de la presència d’argiles, ja que faciliten la disgregació de la
pedra.

Morters
En tots els elements, la construcció històrica està feta amb
morter aeri de calç. Òbviament, les reconstruccions posteriors
a la guerra civil (1936-39) queden excloses d’aquesta
afirmació, atès l’ús important de ciment en aquesta intervenció,
com es comentarà posteriorment. Aquests morters estan
formats per àrid heteromètric, la mida del qual s’ha adaptat a
les necessitats de cada cas: més fi en les juntes entre carreus
www.patrimoni-ub.net
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Morter de calç emprat com a paredat en algun dels
elements de les terrasses sobre capelles.

Morter de junta entre carreus de la façana principal
de l’església.

i gruixut en el paredat atesa l’amplada que es genera entre
elements de pedra. En tots els casos, l’àrid està constituït per
grans de quars, feldspats, roques metamòrfiques i
magmàtiques (granits) i alguna calcària: amb seguretat
procedeix de les rieres immediates, quina àrea font cal situarla en la serra de Prades, on afloren aquests tipus de materials.
En alguna zona de les façanes (sobretot el lateral de l’epístola)
es localitzen encintats que segellen les juntes entre elements
de pedra, els quals tenen marcada la junta amb una incisió
feta amb un element, potser metàl·lic. Es tracta de morters de
calç amb àrid fi, probablement amb un additiu orgànic
indeterminat, que per la forma que s’estenen
sobre els carreus immediats sembla que
podrien correspondre a alguna reparació: en
el moment de la construcció la junta devia
estar ben definida, sense fractures a banda i
banda com semblen recobrir aquests
encintats.

5
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Estat de conservació i danys

L’església presenta un estat de conservació que, sense arribar
a ser dolent, mostra evidències de problemes que requereixen
una intervenció més o menys immediata, sense la
qual alguns d’ells aniran empitjorant i poden donar
lloc a danys importants. En aquest apartat es
desglossen els danys observats i es comenten els
processos de degradació que els han causat.

Presència de sals
L’existència d’eflorescències salines es posa de
manifest en diversos punts de l’església, però de
forma molt significativa en la zona inferior dels murs
de la nau i en les voltes de la mateixa, amb especial
concentració en les àrees properes a punts de
recol·lecció d’aigua pluvial amb especials
problemes de desguàs. També es constata una
presència important de sals en les cornises interiors
de la nau, fetes de formigó de ciment i amb
problemes de filtracions d’aigua des d’alguns punts
de les cobertes.
No s’han pogut analitzar les sals de les voltes per
manca d’accés per a la recollida de mostres, però
pel que fa a les de les zones baixes dels murs, les
anàlisis han mostrat que sistemàticament són
sulfats de sodi en forma de mirabilita
(Na2SO4·10H2O) o thenardita (Na2SO4). L’origen
d’aquestes sals s’atribueix a la lixiviació d’elements
www.patrimoni-ub.net
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alcalins del ciment pòrtland, de forma que amb tota seguretat
s’han produït a causa de l’ascensió capil·lar d’aigua del subsòl
i del rentat dels arrebossats de morter de ciment que
revesteixen les parts inferiors dels murs. Alhora, com que són
impermeables, fan pujar més l’aigua de capil·laritat, de forma
que es produeix un efecte sinèrgicament al tractament aplicat
per eliminar-lo. Es recomanarà l’eliminació sistemàtica de tots
els arrebossats de ciment.
Es vol remarcar especialment que les zones fetes de formigó
de ciment afectades per sals poden presentar un problema
greu associat a la conservació de les armadures de ferro:
aquestes tendeixen a oxidar-se en arribar-hi el front de
carbonatació; però la presència d’anions grans com el sulfat
pot accelerar dramàticament l’oxidació de les armadures, amb
els problemes inherents de fractura del material i pèrdua de la
seva capacitat mecànica. Es recomana vivament una
inspecció profunda d’aquests punts amb obertura de cales, si
cal.

Pèrdua de volum de pedra
La pedra està en general en relatiu bon estat de conservació,
tant els elements de calcària de Castellvell, com els de pedra
de Vilaseca o el paredat amb diversos tipus de roques.
L’alteració espontània d’aquestes pedres és molt limitada i
per tant, les pèrdues de volum es limiten a alguns elements
puntuals especialment esvelts, com alguna cornisa de la
portada. Tot i això, en la majoria de casos sembla que les
pèrdues es poden relacionar més amb impactes mecànics que
amb alteracions del mateix material.

www.patrimoni-ub.net
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Es constata alguna cornisa o coronament amb fractures que
canalitzen l’aigua d’escolament i tendeixen a causar danys
en la zona immediatament inferior: això afecta especialment
a les portades i en particular a les zones superiors o més
exposades.

Pèrdua de morters
En general no hi ha pèrdues importants de morters de junta o
arrebossat amb l’excepció d’alguns elements de la portada,
especialment les juntes de cornises per on circula aigua en
major quantitat i que han perdut bona part del material que les
omplia. Es tracta de pèrdues causades sobretot, per
l’arrossegament dels grans d’àrid i la disgregació del morter,
que s’acaba perdent.
En canvi, es constata el bon estat dels morters de calç
d’arrebossat dels murs exteriors de la nau, accessibles des
de les terrasses sobre les capelles. Alguna pèrdua puntual
pot relacionar-se amb el mal estat del material subjacent o
amb altres problemes que no afecten a la totalitat de la
superfície. No és així, al contrari, pel que fa als morters
d’arrebossat interior de les capelles, part de la nau i la sagristia,
www.patrimoni-ub.net
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que en ser de ciment pòrtland i estar en una zona afectada
per humitats del subsòl, es degraden i en lixiviar elements
alcalins (vegeu apartat relatiu a sals i eflorescències) danyen
el conjunt.

Biocolonització
En diferents punts de l‘església hi creixen
plantes superiors, especialment en zones
d’acumulació de terra (que forma un terra
vegetal on arrelar) i de facilitat de disposició
d’aigua, com es pot veure en les imatges
adjuntes.

Addicionalment, sobre les superfícies pètries (morters i pedra)
s’hi instal·len microorganismes quan les condicions són
favorables (bioreceptivitat del material i disponibilitat d’aigua).
Aquesta té lloc preferentment en superfícies horitzontals on
l’aigua queda retinguda en el sistema porós durant més temps,
així com en zones d’escolament d’aigua. L’elevada porositat
de tots els materials implicats (excepte els còdols magmàtics
o metamòrfics del paredat) facilita que totes les superfícies es
colonitzin si les condicions són favorables.
www.patrimoni-ub.net
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La mateixa torre de la imatge anterior en la
qual es pot apreciar la influència de l’orientació
en la densitat de colonització.

La torre està construïda amb pedra calcària i gres de
Vilaseca, ambdues tenen diferent porositat, que es
posa clarament de manifest per una colonització
selectiva dels paraments verticals –idèntica geometria. Noteu, a més, la limitada colonització sota la cornisa
–per menor disponibilitat d’aigua- i la concentració
seguint línies d’escolament en les juntes amb pèrdua
de material.

En les superfícies horitzontals o properes a
l’horitzontal es produeix una intensa colonització
de líquens i algunes molses (aquestes precisen
d’un microsòl, altrament no poden créixer), mentre
que en els paraments verticals es troben
prioritàriament fongs negres, alguns líquens i potser
algues cianofícies. Val a dir, però, que en qualsevol
circumstància, l’ecosistema que es desenvolupa és
una complexa barreja d’organismes, dels quals
alguns són prou abundants com per determinar el
color del biofilm i el seu aspecte. Aquestes efectes
són apreciables en qualsevol de les façanes de
A la façana principal, la colonització
majoritària de fongs negres es concentra en
les superfícies properes a l’horitzontal –
cornises- i en les línies d’escolament de les
dues gàrgoles de la coberta.

www.patrimoni-ub.net
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Façana lateral –epístola- en la que es pot veure la
colonització selectiva seguint l’escolament de l’aigua
expulsada per les gàrgoles.

Noteu la colonització selectiva de les zones
deprimides de la pedra, on la disponibilitat d’aigua i
la insolació és lleugerament inferior a la resta de
superfície: el patró de distribució macroscòpica es
repeteix a escala mil·limètrica.

Problemes de desguàs
En diversos punts de les cobertes els punts de desguàs estan
obturats, sigui per terra acumulada amb l’immediat creixement
de plantes, sigui per les pròpies plantes quan assoleixen un
volum suficient, sigui per cadàvers de coloms. Això, en ocasió
de pluges fortes, crea embassaments d’aigua que acaben
filtrant cap a l’interior de les voltes. Com que aquestes sembla
que són de formigó, la lixiviació d’elements alcalins dóna lloc
a les sals que s’han descrit en un apartat anterior.
Igualment, algunes de les embocadures de les gàrgoles deuen
haver presentat problemes històricament, per la qual cosa
s’han desviat amb diversos sistemes i solucions, donant lloc
a la baixada d’aigua per llocs pocs comuns i en tot cas, no
previstos inicialment pels constructors.

11
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Suggeriments d’intervenció

La inspecció i anàlisis efectuats a l’església ha de ser
considerada com a preliminar i per tant, podria ser que alguns
dels danys existents no hagin estat detectats en aquesta fase
de la recerca. Per això, els suggeriments que es proposen es
basen en el coneixement actual de l’edifici, a reserva
d’inspeccions més detallades necessàries per a la redacció
amb garanties d’un projecte d’intervenció.

Extracció de plantes superiors
Es recomana l’extracció de les plantes superiors (amb arrels,
fulles, etc.) des de les arrels, de forma que no quedin restes
susceptibles d’un creixement posterior. Si nos fos possible
l’eliminació de les arrels sense danyar la pedra encaixant, es
proposa la injecció de benzina a les restes existents. Aquest
no és un biocida permanent, de forma que caldrà omplir el
buit deixat de forma immediata amb morter de calç aèria.

Neteja de superfícies
Els murs exteriors no estan excessivament bruts, amb
l’excepció de zones biocolonitzades, per tant els tractaments
de neteja que es proposaran estan en la línia d’eliminació de
la colonització biològica (fins i tot, no en tots els punts ni
completament) i en el tractament dels paraments i voltes
interiors, més afectades per eflorescències i despreniment de
pintura.

www.patrimoni-ub.net
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Interior
Gran part de les superfícies pintades mostren despreniment
de la capa pictòrica, pel que es recomana la seva eliminació
completa o parcial, a criteri dels redactors del projecte i en
funció de les anàlisis de la pintura i la seva naturalesa. En tot
cas, un cop eliminada aquesta en les zones amb sals i on
estigui parcialment despresa, caldrà aplicar el
dessalat que es descriu en aquest mateix apartat,
tot practicant les cales necessàries per investigar
l’estat de les reconstruccions amb formigó armat.
Exterior
En general, l’embrutiment exterior es limita a
colonització

més

o

menys

intensa

de

microorganismes, que en alguns casos formen un
biofilm discontinu (prioritàriament en el morter, que
és més porós), en altres un biofilm quasi continu,
com es mostra en aquests dos exemples. En
aquests casos es proposa el tractament del biofilm
amb un producte biocida d’ampli espectre (per
exemple formaldehid al 5%), seguit d’un raspallat
amb cerres no metàl·liques un cop sec,
eventualment amb aigua i un detergent que faciliti
la penetració de l’aigua i eliminació dels
organismes morts. Ocasionalment, caldrà un segon
tractament per a una millor neteja. Aquest procés
no elimina completament els organismes, atès que
els que colonitzen zones més profundes de pedra
(algun mil·límetre), poden resistir el tractament. Com
que l’afectació del material (pedra o morter) és
limitada, la permanència d’organismes no
compromet la seva estabilitat.
www.patrimoni-ub.net
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En el cas de la façana, la colonització es concentra a les
superfícies properes a l’horitzontal i les dues línies
d’escolament de les gàrgoles. Es recomana actuar
exclusivament sobre les zones colonitzades, tot respectant les
pàtines que recobreixen gran part de la façana i posteriorment,
reposar aquesta pàtina en les zones on s’ha perdut per a una
millor integració cromàtica del parament i evitar la sensació
de pedra desprotegida que implicaria una neteja en profunditat.
En el moment de la intervenció es faran les anàlisis
corresponents de les pàtines i en base a aquests es proposarà
una formulació específica de la mateixa.

Sanejat i segellat de juntes
Es proposa el sanejat de les juntes que estiguin disgregades
i el segellat d’aquestes i les que han perdut morter
espontàniament. Per això es recomana emprar morter aeri de
calç preparat amb pasta de calç o calç amarada mantinguda
en immersió un període mínim de 3 mesos, amb àrid de sorra
de riu rentada amb una dosificació propera a 1:3, adaptant la
granulometria de l’àrid al gruix de la junta a reparar.
En el cas de paraments de carreus ben escairats (com la
façana principal o altres zones) no es suggereix la formació
d’encintat, atès que els que s’han detectat semblen ser una
reparació posterior a la construcció, aspecte que caldria
dilucidar amb les corresponents anàlisis en disposar dels
mitjans auxiliars per accedir a la totalitat de les façanes.

14
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Neteja i arranjament de les línies de desguàs
Amb aquesta operació es vol assegurar el correcte desguàs
seguint les línies previstes en la construcció de l’església: és
a dir, la neteja dels recorreguts de les gàrgoles i de les canals
fins accedir a aquestes, eventualment recobrint-les amb plom
o zinc si fos necessari. La idea és evitar l’entrada d’aigua a
l’interior dels murs, especialment important en les voltes de
formigó, que podrien limitar la vida útil d’aquest per les sals
arrossegades per les filtracions.

Repicat dels arrebossats interiors de ciment
Com s’ha dit anteriorment, gran part dels revestiments interiors
són de morter de ciment, que en ser impermeable fa ascendir
l’aigua de capil·laritat a cotes més i més altres, alhora que
donen lloc a la formació de sals (sulfats alcalins) que s’ha
discutit en un apartat anterior. La substitució d’aquests
revestiments es pot fer amb morters de calç, potser deixant
una zona inferior de ventilació per facilitar l’evaporació de
l’aigua ascendent pels murs.

Formació d’una rasa (o altre sistema) de ventilació al peu del mur
interior
Atesa la presència important d’humitats en els murs, que
afecten especialment l’interior d’aquests, es proposa la
formació d’una rasa de ventilació al peu del mur, que pot
quedar coberta amb una reixa (tipus Tramex®) registrable; la
idea és facilitar la ventilació del mur i formar un front
d’evaporació al peu d’aquest, de manera que es redueixi
l’aigua que ascendeix per capil·laritat.
www.patrimoni-ub.net
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Dessalat de zones amb eflorescències
Es proposa el raspallat de les eflorescències i procedir a
l’extracció (fins on sigui possible) de les sals que contenen
els murs. Per això es recomana mullar el mur amb aigua
destil·lada i immediatament, aplicar compreses o sepiolita en
la cara a tractar, de forma que el front d’evaporació es traslladi
a aquest material i les sals cristal·litzin en la seva superfície o
en la massa aplicada. Repetint aquesta operació diverses
vegades es poden extraure les sals contingudes en els porus
fins a una fondària variable, que es pot estimar en alguns
centímetres.

Formació d’una sobrecornisa
Atesa la geometria de les cornises, relativament planes, que
facilita la filtració d’aigua a través de les juntes i de la pròpia
pedra, es proposa la formació d’una sobrecornisa metàl·lica,
de plom o zinc, amb goteró que condueixi l’escolament de
l’aigua a la part externa de la cornisa, per la qual cosa caldrà
fer una incisió al mur on disposar la vora interior de la xapa
metàl·lica.

Estudis complementaris suggerits

El limitat abast de la inspecció efectuada i la reduïda quantitat
de mostres que s’han pogut analitzar suggereixen que en el
moment de redactar el projecte i en tot cas, abans d’iniciar
qualsevol intervenció general, es duguin a terme algunes cales
d’inspecció profunda i una campanya completa d’anàlisi dels
www.patrimoni-ub.net
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materials no descrits en aquest document. Per això, es
recomanen les següents inspeccions.
a)

Cales a les voltes per veure l’estat del formigó i del
ferro de l’armadura, obertes des de les cobertes per
accedir a la zona d’armadura potencialment més
afectada per filtracions. Addicionalment, si cal,
inspecció magnetomètrica per definir la posició de les
armadures.

b)

Cala a les cornises per veure l’estat del formigó i
del ferro de l’armadura, especialment a les zones
afectades per eflorescències, on potencialment la
degradació de les armadures podria ser important degut
a la presència d’anions grossos.

c)Cala al mur de la nau, a la part baixa, per veure el
sistema constructiu i l’afectació per sals (repicat de
l’arrebossat de ciment i formació d’una cala en el mur)

Addicionalment, caldria una anàlisi exhaustiva de les pàtines
i possibles pintures (si existeixen) en la façana principal, a fi
de programar una acció de conservació restauració en funció
de les restes existents.

Barcelona, novembre de 2013.

Màrius Vendrell

www.patrimoni-ub.net
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1.1 - DADES GENERALS
1.1.1 ENCÀRREC
El present Projecte d’Intervenció Arqueològica s’ha realitzat per encàrrec
de la Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms, amb domicili a la plaça de
l’Església, núm. 4 de Riudoms a Isidre Pastor i Batalla, arqueòleg titulat.

1.1.2 - OBJECTE DE TREBALL:
El present projecte desenvolupa les actuacions arqueològiques subsidiàries
del “Projecte de substitució del paviment de l’Església parroquial de Sant Jaume
Apòstol”. L’actuació que es presenta es contempla en el marc d’una Intervenció
Arqueològica Preventiva definida en funció de la catalogació a què està subjecte
el subsòl de la finca afectada pel projecte.

1.1.3 - EMPLAÇAMENT:
L’indret de què és objecte el present projecte d’Intervenció Arqueològica es
localitza a la plaça de l’Església núm. 1 de la població de Riudoms, comarca del
Baix Camp. (vegeu apartat 1.4.1).

1.1.4 - PROMOTOR:
El promotor del projecte a què fa referència la present Intervenció és la
Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms.
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1.2 – MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
(JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE)
Els treballs que motiven la present Intervenció Arqueològica es contemplen
en el marc de l’execució del “Projecte ......”.1 Davant les expectatives
arqueològiques que presenta l’àmbit d’actuació i el seu entorn proper, d’acord
amb la legislació vigent al respecte, les administracions i entitats implicades han
considerat oportú la definició del present Projecte d’Intervenció Arqueològica.
Aquest document té com a finalitat la definició de les actuacions arqueològiques
que es requereixen, per tal de preservar els valors culturals del patrimoni
arqueològic i per tal d’avaluar la singularitat i rellevància de les restes
arqueològiques que es puguin preservar en el subsòl de l’àrea d’intervenció per tal
de determinar el seu abast i entitat.
D’acord amb la legislació vigent, la present intervenció arqueològica ha
estat plantejada com una actuació de Control i Excavació arqueològica, per tal
d’avaluar les perspectives arqueològiques que ofereix el subsòl. Els resultats
d’aquesta actuació, en el cas de localització de restes comportarà els treballs
d’excavació perceptius, amb la finalitat d’avaluar l’abast i entitat de les restes i,
alhora, garantir la documentació i estudi patrimonial de l’àmbit afectat.

Finalitat i Objectius
El present Projecte d’Intervenció Arqueològica té com a objectiu principal
l’avaluació de les perspectives arqueològiques que ofereix el subsòl de l’àmbit
afectat pel projecte arquitectònic. Tasques que es portaran a terme amb la finalitat
de documentar i preservar els valors patrimonials de les restes arqueològiques i
dels elements arquitectònics que s’hi puguin preservar. Els objectius que es
consideren al respecte són.


La documentació i registre de les restes i la seqüència arqueològica.



La delimitació de l’abast i entitat de les restes arqueològiques
documentades, dins de l’àmbit d’afectació.



Elaboració de la memòria científica corresponent, d’acord amb la normativa
vigent del Departament de Cultura de la Generalitat.

“Projecte de substitució del paviment de l’Església parroquial de Sant Jaume Apòstol” redactat
pel despatx FGR Arquitectes (2019).
1

6

Projecte d’Intervenció Arqueològica a l’Església parroquial de Sant Jaume Apòstol (Riudoms) 2019

1.3 – ANTECEDENTS

El conjunt arquitectònic de l’Església parroquial de Sant Jaume Apòstol de
Riudoms és un bé patrimonial immoble declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN). El present Projecte d’Intervenció Arqueològica ha estat definit amb la
finalitat de preservar els valors culturals que demanen d’aquest grau de protecció,
en funció del que estableix el marc de la legislació vigent respecte de les
actuacions que afecten els béns catalogats immobles i a les zones d’expectativa
arqueològica. D’acord amb el que estableix la Llei de Patrimoni Cultural Català
(Llei 9\1993, de 30 de setembre, DOGC, núm. 1807, de 11.10.1993; correcció
d’errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993).
La proposta d’actuació arqueològica que es presenta contempla la
realització d’un Control i Excavació d’uns sondejos informatius (vegeu plànol
adjunt) per disposar de dades que permetin concretar i definir el projecte de
condicionament del paviment de l’edifici principal de l’església. D’acord amb el
que estableix la llei del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal de preservar i
valorar el patrimoni arquitectònic i arqueològic dels béns catalogats. Així doncs, la
realització de la present intervenció arqueològica amb caràcter informatiu es
realitzarà seguint les directrius dels tècnics de les administracions implicades.

Vista general del
conjunt arquitectònic
de l’edifici de l’Església
parroquial de Sant
Jaume Apòstol de
Riudoms.
(Fotografia: J.
Contijoch Boada)
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1.4 - GENERALITATS
1.4.1. SITUACIÓ
L’Església parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms es localitza al
centre del nucli històric d’aquesta població. L’edifici presideix l’espai de la plaça de
l’Església esdevenint un dels seus principals monuments. L’església objecte de la
present
intervenció
es
correspon
amb
la
Referència
Cadastral
6562201CF3566B0001MD, del registre cadastral de la població de Riudoms
(Tarragona). Les seves coordenades són: E (x): 336431,5 m – N (y): 455640,0 m
UTM 31N/ETRS89 i es troba a 125,00 m d’altitud.

Plànol de la localització de l’àmbit d’actuació de la present Intervenció Arqueològica.
(Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya

1.4.2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb les disposicions que establertes en la legislació vigent en
matèria de Patrimoni Cultural, i atès el que recull el planejament urbanístic
municipal al respecte, són preceptius els següents fonaments de dret:
- Text refós de les Normes subsidiàries de Planejament de l’àmbit del T.M.
de Riudoms. Aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona de la Generalitat de Catalunya el desembre de 1992.
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- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC,
núm. 1807, de 11.10.1993; correcció d’errades DOGC núm. 1825, de
24.11.1993).
- Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic. (DOGC, núm. 3594, de 13.03.2002).

Protecció legal vigent
El conjunt de l’Església parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms,
com a element rellevant del patrimoni cultural català, esdevé un bé patrimonial
que, d’acord amb el que preveu i estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català gaudeix d’un grau de protecció legal, tal com es recull
en el Catàleg de Monuments i conjunts històric–artístics de Catalunya Generalitat
de Catalunya. Com a bé catalogat té la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional
(B.C.I.N.), amb el número de Registre/ Catàleg: 4402-MH-EN). Segons l’Acord
de Govern de la Generalitat amb data de la disposició de 17 de setembre de 2019
i publicació al DOGC19/09/2019.
– Església Parroquial de Sant Jaume Apòstol
Aquest conjunt s’inclou en una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt valor
històric, tal com s’ha posat de manifest a partir de les notícies històriques i de la
memòria oral, així com s’ha constatat en altres intervencions arqueològiques
d’entorns propers de la població.
Per aquest motiu, en el supòsit de portar-se a terme una actuació que
comporti una afectació del subsòl, la normativa estableix, d’acord amb el que
contempla la legislació vigent en matèria de patrimoni, la realització d’una
Intervenció Arqueològica, sota la classificació de Preventiva, prèvia a l’execució
del projecte constructiu que la motiva. Davant la possibilitat que es puguin
preservar elements de valor patrimonial s’estableix que, d’acord amb el que
preveu la Llei 9/1993, de 5 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, que
qualsevol actuació en el subsòl requerirà els treballs de registre i documentació
pertinents, d’acord amb les directrius dels tècnics pertinents.
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1.4.3. ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JAUME APÒSTOL 2
L'església de Sant Jaume es troba a la pl. De l'Església, al casc antic de
Riudoms. És de grans dimensions, amb una sola nau sense transsepte, absis
poligonal i sis capelles laterals entre els contraforts. A la façana principal hi ha
una gran porta d'arc de mig punt amb les impostes decorades amb pilastres
clàssiques que sustenten una motllura que ressegueix l'arc. Emmarcant la porta
hi ha un gran retaule de pedra format per un primer pis amb pilastres d'estil jònic
que aguanten un fris llis i una cornisa, i un segon pis amb pilastres corínties, fris
llis, cornisa, timpà triangular amb una representació de Déu en relleu i emmarcat
per una voluta a banda i banda. Tant al primer com al segon pis, entre les
pilastres s'obren fornícules buides amb la part superior decorades amb un relleu
de petxina i emmarcades per pilastres i una motllura, igual que la portalada. Per
sobre d'aquest relleu s'obre una gran rosassa de 9 metres de diàmetre; el vitrall
original va ser destruït durant la Guerra Civil i va ser restituït l'any 1947. El
coronament de la façana és recte i a la part central sobresurt un timpà mixtilini
amb un rellotge a l'interior. A l'esquerra hi ha el campanar format per una torre
quadrangular sense cap decoració excepte una motllura llisa que separa el cos
de campanes de la resta de la torre; a la part superior hi ha les obertures d'arc de
mig punt on es troben les campanes. La torre està coronada per una balustrada.
L'interior està decorat amb elements clàssics com pilastres jòniques que
aguanten un fris que recorre tota la nau. La nau, les capelles laterals, la sagristia,
el cor i la capella del Santíssim estan coberts amb volta de creueria amb nervis
de pedra treballada. Entre les capelles destaca la del Beat Bonaventura, d'estil
renaixentista i coberta amb volta de canó amb cassetons policromats.

Notícia històrica
L'església vella sembla que estava situada al Portal de Torrent. De l'any
1576 hi ha la primera notícia de la construcció de l'actual església. A partir de
1588 col·laboren en la construcció el mestre d'obres Pere Blai, de Barcelona, i
Joan Sans, de Biscaia, que al mateix temps construïen la d'Ulldemolins.
L'església es consagrà el 1617 però el campanar no es va acabar fins a l'any
1877. Durant la Guerra Civil es va saquejar i incendiar i no es va tornar a dedicar
al culte fins al 1942.

2

Inventari del Patrimoni arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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1.5. – ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES PREVISTES

El present Projecte d’Intervenció Arqueològica té com a objectiu principal la
realització d’uns sondejos informatius plantejats amb la finalitat que documentar i
registrar la seqüència arqueològica que ofereix el subsòl de l’edifici de l’església.
Amb aquest propòsit s’ha programat l’execució d’una Intervenció arqueològica
preventiva centrada en el Control i Excavació.
Les actuacions a realitzar comportaran l’obertura i excavació de 2 sondejos
informatius en el paviment actual de la nau de l’església. Aquests tindran un
dimensionat màxim d’1,50 per 1,50 m i contemplaran l’excavació sistemàtica i
exhaustiva de la seqüència arqueològica de l’indret. En el cas de localitzar-se
estructures es procedirà al seu registre i documentació no contemplant-se,
inicialment, la seva afectació. Els treballs es realitzaran amb mitjans manuals i
una vegada finalitzada la documentació i el registre arqueològic es procedirà al
rebliment dels àmbits excavats, tot procedint a la identificació i senyalització de la
superfície objecte de l’actuació.
Les tasques a realitzar comportaran la documentació i el registre dels
elements constructius en relació amb el conjunt patrimonial edificat. D’aquesta
manera, també es comprovarà la presència o no d’estructures arqueològiques al
subsòl i a la vegada, es realitzaran les tasques preliminars que possibilitin
determinar la seva potència estratigràfica, cronologia, tipologia i grau de
conservació de les restes, en cas que se’n localitzin.
D’acord amb les directrius tècniques del marc normatiu vigent i de
l’administració competent, totes i cada una de les actuacions que es contemplen
en el present projecte, igual que totes aquelles vinculades als projectes
complementaris que se’n puguin derivar, s’hauran de realitzar d’acord amb la
legislació vigent i segons les directrius i especificacions tècniques que estableixin i
determinin els tècnics pertinents en matèria de seguretat i salut i arquitectura. La
Intervenció Arqueològica que es defineix en el present projecte es realitzarà
d’acord amb les disposicions de:
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC,
núm. 1807, de 11.10.1993; correcció d’errades DOGC núm. 1825, de
24.11.1993).
- Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic. (DOGC, núm. 3594, de 13.03.2002).
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Les tasques a desenvolupar seran:





Documentació i excavació arqueològica dels nivells arqueològicament fèrtils i
el registre dels vestigis que puguin aparèixer en el subsòl.
Delimitació de l’abast i entitat de les restes arqueològiques documentades,
dins de l’àmbit d’afectació.
Elaboració de la Memòria científica corresponent, d’acord amb la normativa
vigent del Departament de Cultura de la Generalitat.
Aportar nova informació arqueològica i històrica de l’indret per tal de
confeccionar una valoració patrimonial que esdevingui exhaustiva i seriosa,
sobre les possibles restes que s’identifiquin durant la intervenció.

Els resultats obtinguts en el present projecte d’intervenció han de
possibilitar conèixer qualitativament i quantitativament quines són les expectatives
arqueològiques que ofereix el subsòl de la nau, i quines seran les accions que s’hi
hauran d’emprendre per tal de documentar i conservar, d’acord amb els
dictàmens de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Imatge de l’interior de l’edifici de l’Església parroquial de Sant Jaume
Apòstol de Riudoms..
(Fotografia: J. Contijoch Boada)
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1.6. – TERMINI D’EXECUCIÓ PROJECTE
Els treballs de camp que es contemplen en el present projecte d’Intervenció
Arqueològica es preveu que s’executin en el marc de 2 jornades laborals.
Entenent que l’execució d’aquestes actuacions de Control i Excavació
arqueològica previstes estaran supeditades a la dinàmica dels treballs d’execució
del projecte. De la mateixa manera que els treballs d’Excavació arqueològica
estaran supeditats a l’abast i l’entitat de les restes localitzades.

1.7 – PERSONAL EQUIP D’ARQUEOLOGIA
Per a l’execució material del programa d’actuació arqueològica previst en el
present projecte d’Intervenció Arqueològica s’ha contemplat un equip format pel
següent personal:
-

1 arqueòleg

-

2 operaris auxiliars

1.8 – METODOLOGIA
Per tal d’assolir amb èxit els objectius que motiven la present actuació
arqueològica es presenten les següents directrius metodològiques. El treball que
es preveu realitzar amb relació a la Intervenció Arqueològica a la qual es
correspon el present projecte es portarà a terme per personal acreditat, alternant
els mitjans mecànics i manuals i es realitzarà sota el control i la supervenció d’un
arqueòleg titulat, que assumirà la direcció tècnica. La seva execució ha estat
plantejada a partir d’una metodològica centrada en dos apartats:
- El control i seguiment del condicionament dels àmbits afectats.
- L’excavació arqueològica dels nivells arqueològics.
Amb la finalitat d’assolir amb èxit aquests plantejaments les actuacions que
s’han de portar a terme es defineixen les següents directrius metodològiques.
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Control arqueològic
Les tasques de control arqueològic estaran centrades en la supervisió de
qualsevol actuació que comporti una afectació o incidència sobre els elements
arquitectònics i els nivells arqueològics associats. Aquests treballs els realitzarà
un arqueòleg i tindran cura de la localització i identificació de nivells i restes
arqueològiques.
En el supòsit que els treballs de control i seguiment afectin i incideixin a
nivells arqueològicament fèrtils es portarà a terme la delimitació dels àmbits
afectats i es realitzarà la seva excavació arqueològica.
En qualsevol cas, d’acord amb el que estableix la legislació vigent al
respecte, si durant el procés d’obertura i excavació d’aquests àmbits es
documentessin nivells o estructures arqueològiques es procediria a la seva
documentació i excavació. Aquesta actuació s’haurà de realitzar d’acord amb les
directrius de la Direcció Facultativa, i dels tècnics de la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Excavació arqueològica
En el cas que es requereixi, els treballs d’excavació i registre arqueològic
es realitzaran seguint els principis d’estratigrafia arqueològica i el coneixement del
mètode registre proposat per E.C. Harris, que, amb relació a l’estudi d’estructures
constructives i d’arqueologia vertical, es defineixen mitjançat l’adopció del sistema
de recollida de dades i de les tècniques de documentació emprades pel
Departament d'Arqueologia Urbana del Museu de Londres3.
La confecció de fitxes tipus qüestionari dirigeixen un registre sistemàtic de
les unitats estratigràfiques: U.E. positives o dipòsits; U.E. negatives o retalls o
arrasaments estratigràfics; així com interestrats o superfícies d’utilització. Pel que
fa al registre estratigràfic, en cada una de les àrees d’intervenció obertes, es
realitzarà un dibuix de les seccions que s’estimin necessàries, basant-se en les
característiques formals. Així mateix, es realitzaran plantes acotades de tipus
acumulatiu en cada un dels nivells d’ús, i en tots aquells nivells que pel seu
interès s’estimi pertinent en benefici del seu registre exacte. Conjuntament amb
això, es confeccionarà una planimetria completa en la qual quedaran ben reflectits
els elements i estructures constructives, les seves pautes d’aglomeració/dispersió
i d’agrupació.
3

ARQUEOLOGICAL SITE MANUAL. Craig SPENCE (ed.) a AA.VV. Harris Martix. Sistemes de
Registre en Arqueologia. Lleida 1192, Vol.1,pàgines 124-253.
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El registre estratigràfic de les unitats que calgui documentar es farà tenint
en compte una identificació numèrica establerta en funció del sector en la que
aquesta es localitzi. D’aquesta manera el numeral de les centenes s’identificarà i
es correspondrà amb el del sector. El registre gràfic de les estructures
constructives més rellevants, també quedarà explicitat per mitjà del dibuix d’alçats
descriptius que recolliran la superposició, modificació i evolució dels elements dels
murs. A la vegada es portarà a terme un exhaustiu registre fotogràfic de tot el
procés de registre documental, així com dels elements estratigràfics i constructius
identificats.
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2 - PRESSUPOST
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L’import de les estimacions econòmiques que es presenten, amb relació als
honoraris professionals de les Intervencions Arqueològiques (Control i Excavació),
s’ha comptabilitzat a partir de preus unitaris per a cada una de les tasques
contemplades per a l’execució dels treballs previstos corresponent a les
actuacions que s’han de realitzar. Aquest desglossat dels treballs i dels imports
dels treballs d’arqueologia ha de permetre certificar tan sols els imports dels
treballs realitzats. No abonant-se, en cap cas, els imports corresponents a la
totalitat de l’amidament contemplat en el pressupost del projecte d’intervenció,
sinó, tan sols els que s’hagin executat.
D’altra banda, en el pressupost tant dels estudis i informes com de les
intervencions arqueològiques no han estat contemplades les partides dels
següents capítols:
-

OPERARIS AUXILIARS ARQUEOLOGIA (el peonatge per a la
realització dels treballs d’excavació arqueològica i mitjans auxiliars,
mecànics i manuals per a la seva execució)

-

OBRA CIVIL (totes aquelles tasques i treballs que es requereixin per tal
de poder realitzar els estudis històrics arquitectònics i que comportin
una afectació física sobre l’element arquitectònic, com repicats parietals,
desbrossament i neteges així com els mitjans auxiliars, com bastides i
elevadors).

-

SEGURETAT I SALUT (no es contemplen els imports de les mesures
preventives i d’aplicació del Pla de Seguretat pertinent, entenent que
aquest anirà a càrrec del contractista principal de l’obra de construcció).

-

TOPOGRAFIA (no s’inclou l’aixecament de la base topogràfica de
l’àmbit d’actuació, dades que hauran de ser facilitades per part de la
promoció en format digital per tal de poder procedir al seu tractament).

El termini d’inici dels treballs previstos en la present proposta econòmica
que es refereixen a les Intervencions Arqueològiques, està supeditat a la data que
la Direcció General del Patrimoni Cultural, de la Generalitat de Catalunya, autoritzi
l’inicio de les intervencions. La resolució d’autorització es resol en el termini de
vint dies, a partir de la data de la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix en
el punt 3 de l’article 15 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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2.1 – AMIDAMENT, QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST
El present pressupost es planteja en preus unitaris, és a dir, es proposa un
preu/dia de direcció pel Control arqueològic que inclou:
- Direcció dels treballs de la Intervenció Arqueològica
- Redacció de la proposta d’intervenció arqueològica per la sol·licitud del
permís corresponent a la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Elaboració de la planimetria: plantes, seccions i alçats. Documentació
fotogràfica.
- Redacció de l’Informe preliminar i la Memòria científica corresponent.

QUADRE DE PREUS (abans IVA)
unitats descripció

preu/UT

1

Jornada de direcció tècnica d’arqueòleg per la realització
de les tasques de Control i seguiment dels àmbits
afectats, amb presa de dades per la redacció de
l’Informe i la Memòria final.

240,00 €/dia

1

Treball de gabinet Jornada de direcció arqueològica de
control i seguiment per a la redacció de l’Informe
preliminar i la Memòria final.

120,00 €/dia
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2.2 – PRESSUPOST ESTIMAT
ESTIMACIÓ 2 JORNADES LABORALS

Codi

1

Descripció

Amid.

Preu

Import

ARQUEOLOGIA

01.01 PU Redacció del Projecte d'Intervenció Arqueològica,
tramitació sol·licitud d'Intervenció Arqueològica i
taxes permís, d'acord amb el que estableix el marc
normatiu vigent.

PU

200,00

200,00

01.02 U Honoraris professionals jornada laboral d'arqueòleg
per la direcció tècnica de les tasques de Control i
Excavació arqueològica dels treballs de rebaix i
excavació de terres, dels àmbits d'afectació. Inclosa
la documentació, registre
dels elements
arqueològics localitzats.

2

240,00

480,00

Dibuix arqueològic. Tractament i processament de
planimetries del resultat dels treballs arqueològics
realitzats i la documentació gràfica de les restes
localitzades.

PU

216,00

225,00

01.04 U Elaboració i redacció de la Memòria Final de la
Intervenció Arqueològica, d'acord amb el que
estableix el marc normatiu vigent.

2

120,00

240,00

01.03

Total capítol 01
21 % IVA

1.145,00
240,45

TOTAL

1.385,45

Aquesta proposta econòmica ha estat elaborada segons la Proposta de prescripcions tècniques i barem de
preus públics per a la realització d’intervencions arqueològiques o paleontològiques a Catalunya, del Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i seguint els paràmetres professionals recomanats per
l'Associació d'Arqueòlegs de Catalunya. (Ad'AC).
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3 – DOCUMENTACIÓ
PLANIMÈTRICA
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RELACIÓ DE PLÀNOLS

01 -

nom

escala

Planta general àmbit actuació

1/150
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ANNEX 4.- ACORD COMISSIÓ R/N:505K101U2 EXP. 221-2019-T 3197/19
DEL 4 DE DESEMBRE DE 2019 RESPECTE AL PROJECTE BÀSIC DE NOU PAVIMENT
PER LA NAU DE L’ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS.

Assumpte:

Trames d'acord suspensiu de la CTPC i
requeriment de documentació

JOAN CARLES GAVALDÀ BORDES

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7DF469E744BA474284BEAAD64FF7F720 i data d'emissió 12/12/2019 a les 08:45:21

Exp: 4312990004-2019-0003197

En relació el projecte bàsic del nou paviment de l'Església de Sant Jaume de
Riudoms, us trameto, adjunt, l'acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
de Tarragona en què es deixa en suspens el projecte fins que es presenti la
documentació i les condicions que s'indiquen en l'acord.
De conformitat amb l’article 73 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, per tal de presentar aquesta
documentació disposeu d’un termini d'un mes a comptar des de l’endemà de la
notificació d’aquest escrit, en cas contrari, l’Ajuntament considerarà que desistiu de
la vostra petició.
Atentament

M.Carme Alcoverro Beltran, secretària

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Carmen Alcoverro Beltran el dia 12/12/2019 a les 08:42:12
Registrat de sortida el dia 12/12/2019 a les 08:45:19 amb el número d'assentament 4312990004-2-2019-004576-2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7DF469E744BA474284BEAAD64FF7F720 i data d'emissió 12/12/2019 a les 08:45:21

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Carmen Alcoverro Beltran el dia 12/12/2019 a les 08:42:12
Registrat de sortida el dia 12/12/2019 a les 08:45:19 amb el número d'assentament 4312990004-2-2019-004576-2

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona

Ajuntament de Riudoms
Llicències d’obres

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7DF469E744BA474284BEAAD64FF7F720 i data d'emissió 12/12/2019 a les 08:45:21

Expedient 221-2019-T
3197/19

R/N: 505K101U2 Exp. 221-2019-T
Assumpte: Trasllat acord de Comissió

Parròquia de Sant Jaume de Riudoms
Projecte bàsic del nou paviment de l'Església de Sant Jaume
Pl. de l'Església, 4
Riudoms
Categoria: BCIN: 1.1 Monuments
Normativa: A. Gov. 17/09/19 MH Església de St. Jaume
Riudoms (DOGC 7963 de 19/09/19)
Tècnic: Joan Carles Gavaldà i Jordi J. Romera (arquitectes)

Us comunico que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona va examinar el projecte
de referència a la reunió del passat dia 27 de novembre de 2019 i va acordar per UNANIMITAT el
següent:
A l’empara l’article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, de
l’article 22.1 i de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i de l’article 5.2 del Decret 276/2005, de 27 de juliol, de les comissions
territorials de patrimoni cultural, SUSPENDRE el Projecte bàsic del nou paviment de l’església de
Sant Jaume de Riudoms, i REQUERIR la següent documentació:
-

Justificació tècnica de la necessitat de rebaix de 40 cm per fer el calaix del paviment.
Concretar amb més detall les actuacions vinculades amb les instal·lacions projectades.

I avançar les següents condicions que caldria que inclogués la proposta:
-

Que la proposta de paviment tingui en compte els resultats arqueològics dels paviments
històrics, així com d’aquells elements que el poden composar (caldrà vetllar per tal que el
nivell de circulació renaixentista sigui respectat). Pel que fa als materials i la seva
configuració figurativa, han de ser més neutres i amb consonància amb les possibles
troballes arqueològiques.

-

Es documenti arqueològicament i en tota la seva extensió la pavimentació antiga i altres
restes associades de la nau i del presbiteri (caldrà tenir una visió real de l’excavació en
extensió), així com qualsevol evidència anterior a l’església renaixentista.

-

En cap cas s’afectin vasos funeraris ni qualsevol altra evidència constructiva i de
configuració de l’església renaixentista (ni tampoc de moments anteriors a la seva
construcció), els quals formen part del monument i que han de ser considerats i respectats.

Es recorda que les intervencions arqueològiques s’han de realitzar sota la direcció d’un arqueòleg,
amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons marca la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Carrer Major, 14
43003 Tarragona
977 251 PER:
500
SIGNAT Telèfon
ELECTRÒNICAMENT
CPISR-1sttarragona.cultura@gencat.cat
C Maria Carmen Alcoverro Beltran
Registrat de sortida el dia 12/12/2019 a

el dia 12/12/2019 a les 08:42:12
les 08:45:19 amb el número d'assentament 4312990004-2-2019-004576-2

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona

Es fa constar expressament que aquest acord s’adopta en base a la normativa de patrimoni cultural
i, per tant, no prejutja l’adequació o la no adequació del projecte a la normativa urbanística que li és
d’aplicació, ja que aquesta anàlisi no és competència de la Comissió.
D’acord amb l’article 5.5 del Decret 276/2005, de 27 de setembre, de les comissions territorials del
patrimoni cultural, l’ajuntament ha de notificar a la Comissió, simultàniament a la persona
sol·licitant, la concessió o denegació de la llicència. En el cas d’intervencions autoritzades per la
Comissió amb condicions, aquestes hauran de ser incorporades a la llicència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7DF469E744BA474284BEAAD64FF7F720 i data d'emissió 12/12/2019 a les 08:45:21

Contra l’acord que es notifica podeu interposar, segons el que determina l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des de la notificació d’aquest acord. Potestativament, dins del mateix termini, també podeu
efectuar el requeriment previ que determina el precepte legal abans esmentat.
Atentament,
Signat digitalment

CIPISR-1 NOELIA per CIPISR-1 NOELIA
SUGRAÑES ANDREU
SUGRAÑES
Data: 2019.12.04
ANDREU
16:49:19 +01'00'

Secretària de la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural de Tarragona
Tarragona, 4 de desembre de 2019

Carrer Major, 14
43003 Tarragona
977 251 PER:
500
SIGNAT Telèfon
ELECTRÒNICAMENT
CPISR-1sttarragona.cultura@gencat.cat
C Maria Carmen Alcoverro Beltran
Registrat de sortida el dia 12/12/2019 a

el dia 12/12/2019 a les 08:42:12
les 08:45:19 amb el número d'assentament 4312990004-2-2019-004576-2
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Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", el
present estudi desenvolupa els punts següents:
- Agents intervinents en la Gestió de RCE.
- Normativa i legislació aplicable.
- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".
- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.
- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.
- Mesures per a la separació dels residus en obra.
- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus.
- Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS
2.1. Identificació
El present estudi correspon al projecte NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS, situat en Pl. de l'Esglèsia 4.
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:
Promotor

PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS

Projectista
Director d'Obra

A designar pel promotor

Director d'Execució

A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 212.750,43€.
2.1.1. Productor de residus (promotor)
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles obres que no
precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble
objecte d'una obra de construcció o demolició.
2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa
o de composició dels residus.
3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
2.1.2. Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de el Productor dels
residus (promotor) la seva designació abans del començament de les obres.
2.1.3. Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la recollida,
l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors,
així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos.
Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.
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NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS

2.2. Obligacions
2.2.1. Productor de residus (promotor)
Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que contindrà com a mínim:
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que es generaran en
l'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea
de residuos".
2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra.
4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.
5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels
residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra.
6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació
i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.
7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost del projecte en
capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en les seves obres
han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de
residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada
any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.
En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es generaran, que
haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb
altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.
En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o garantia financera
equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i
demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents.

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa aplicable, està
obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació
als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra.
El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels documents
contractuals de l'obra.
El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments
del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració
per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de
reutilització, reciclat o a altres formes de valorització.
El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent, en el
qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la
quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats
conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", i la
identificació del gestor de les operacions de destinació.
Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o
d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part dels posseïdors als
gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.
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Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat,
així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es produeixin.
Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar
la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert,
en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i sempre que la
separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de
construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a lliurar al productor
els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any
natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà amb les
següents obligacions:

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a mínim,
figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificació del
productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode
de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.
2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació continguda en el registre
esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.
3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus
rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a
terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor
o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els
residus.
4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment d'admissió de residus en
la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran
adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la
instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les
responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la
instal·lació.

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G

GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
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Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015
Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020
Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009
Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula
la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los
residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010
Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las disposiciones adicionales y las
disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por:
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN
L'OBRA.
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació vigent en matèria de gestió
de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als
següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació
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Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:
Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de la reparació
domiciliària i de la implantació de serveis.
S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:
Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y
Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
8 Escombraries
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
QUE GGENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de materials integrants
en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials
sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats.
El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les dimensions del projecte,
afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.
A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del residu i el
volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.
Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Codi LER

Densitat aparent
(t/m³)

Pes
(t)

Volum
(m³)

17 05 04

1,59

0,188

0,118

17 02 01

1,10

0,213

0,194

Envasos metàl·lics.

15 01 04

0,60

0,000

0,000

Coure, bronze, llautó.

17 04 01

1,50

0,018

0,012

Ferro i acer.

17 04 05

2,10

0,102

0,049

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.

17 04 11

1,50

0,001

0,001

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta.
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Codi LER

Densitat aparent
(t/m³)

Pes
(t)

Volum
(m³)

15 01 01

0,75

0,419

0,559

17 02 03

0,60

0,109

0,182

01 04 08

1,50

0,981

0,654

17 01 01

1,50

Maons.

17 01 02

1,25

3,188

2,550

Teules i materials ceràmics.

17 01 03

1,25

11,389

9,111

01 04 13

1,50

12,237

8,158

0,90

0,000

0,000

0,60

0,018

0,030

1,50

0,897

0,598

3 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró.
4 Plàstic
Plàstic.
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.
2 Formigó
Formigó (formigons, morters i prefabricats).

111,561 74,374

3 Maons, teules i materials ceràmics

4 Pedra
Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.
RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies
perilloses.

08 01 11

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

17 06 04

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats
Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos"

Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació

0,188

0,118

1 Asfalt

0,000

0,000

2 Fusta

0,213

0,194

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

0,121

0,061

4 Paper i cartró

0,419

0,559

5 Plàstic

0,109

0,182

6 Vidre

0,000

0,000

7 Guix

0,000

0,000

8 Escombraries

0,000

0,000

0,981

0,654

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó

111,561 74,374

3 Maons, teules i materials ceràmics

14,577 11,662

4 Pedra

12,237

8,158

0,915

0,628

RCE potencialment perillosos
1 Altres
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per aquelles
que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final
de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental.
Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel
que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució.
Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats durant
l'execució de l'obra:
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació, fins a la
profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En
el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos.
- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la
devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.
- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi
per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.
- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els sobrants
innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que
quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.
- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, minimitzar el seu
consum i generar el menor volum de residus.
- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i estrictament necessàries
per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels
corresponents kits prefabricats.
- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat d'embalatge
possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la gestió dels residus de
l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació.
Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.
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7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN
L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia de l'òrgan
competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en
matèria de residus.
L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o
llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser
renovada per períodes successius.
L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i comprovació de la
qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat
de la seva explotació.
Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament haurien de complir
els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.
Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de l'excavació, dels residus
minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit
municipal.
En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les característiques, la seva
quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Codi LER

Tractament

Destí

Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les especificades en el
codi 17 05 03.

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador

0,188

0,118

Terra i pedres diferents de les especificades en el
codi 17 05 03.

17 05 04 Reutilització

Pròpia obra

0,509

0,318

17 02 01 Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,213

0,194

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta.
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics.

15 01 04 Dipòsit / Tractament

Gestor autoritzat RNPs

0,000

0,000

Coure, bronze, llautó.

17 04 01 Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,018

0,012

Ferro i acer.

17 04 05 Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,102

0,049

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04
10.

17 04 11 Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,001

0,001

15 01 01 Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,419

0,559

17 02 03 Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,109

0,182

01 04 08 Reciclat

Planta reciclatge RCE

0,981

0,654

17 01 01 Reciclat / Abocador

Planta reciclatge RCE

Maons.

17 01 02 Reciclat

Planta reciclatge RCE

3,188

2,550

Teules i materials ceràmics.

17 01 03 Reciclat

Planta reciclatge RCE

11,389

9,111

12,237

8,158

3 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró.
4 Plàstic
Plàstic.
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07.
2 Formigó
Formigó (formigons, morters i prefabricats).

111,561 74,374

3 Maons, teules i materials ceràmics

4 Pedra
Residus del tall i serrat de pedra diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07.

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador

RCE potencialment perillosos
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Material segons "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Codi LER

Tractament

Pes
(t)

Destí

Volum
(m³)

1 Altres
Residus de pintura i vernís que contenen
08 01 11 Dipòsit / Tractament
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.

Gestor autoritzat RPs

0,000

0,000

Materials d'aïllament diferents dels especificats en
els codis 17 06 01 i 17 06 03.

Gestor autoritzat RNPs

0,018

0,030

Gestor autoritzat RNPs

0,897

0,598

17 06 04 Reciclat

Residus barrejats de construcció i demolició
diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 17 09 04 Dipòsit / Tractament
09 02 i 17 09 03.
Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per a cada una
d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

- Formigó: 80 t.
- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.
- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.
- Fusta: 1 t.
- Vidre: 1 t.
- Plàstic: 0,5 t.
- Paper i cartró: 0,5 t.

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i
l'obligatorietat o no de la seva separació in situ.
TIPUS DE RESIDU

TOTAL RESIDU OBRA (t)

LLINDAR SEGONS NORMA (t)

111,561

80,00

OBLIGATÒRIA

Maons, teules i materials ceràmics

14,577

40,00

NO OBLIGATÒRIA

Metalls (inclosos els seus aliatges)

0,121

2,00

NO OBLIGATÒRIA

Fusta

0,213

1,00

NO OBLIGATÒRIA

Vidre

0,000

1,00

NO OBLIGATÒRIA

Plàstic

0,109

0,50

NO OBLIGATÒRIA

Paper i cartró

0,419

0,50

NO OBLIGATÒRIA

Formigó

SEPARACIÓ "IN SITU"

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació
de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En
aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom
seu.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i sempre que la
separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de
construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
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9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances
municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta
de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de
la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material
reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació:
- Raó social.
- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de
contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a
la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i
el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra,
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap
d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de
fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de
cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà
d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com a
residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o
contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i
emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat
excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la legislació
laboral d'aplicació.

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I ENDERROC.
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat
d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte.

Subcapítol
TOTAL

TOTAL (€)
0,00
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11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les entitats locals exigeixen el
dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i
demolició que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i municipal.
En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim i màxim fixats per l'Entitat
Local corresponent.
- Costos de gestió de RCE de Nivell I:
- Costos de gestió de RCE de Nivell II:

4.00 €/m³
10.00 €/m³

- Import mínim de la fiança:

40.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM.

- Import màxim de la fiança:

60000.00 €

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió de RCE.

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM):

212.750,43€

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA FIANÇA
Tipologia

Pes (t)

Volum (m³)

Cost de
gestió (€/m³)

Import (€)

% s/PEM

A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de l'excavació

0,188

0,118

4,00

Total Nivell I

40,000

0,02

964,72

(2)

0,45

1.004,72

0,47

(1)

A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pètria

139,356

94,847

RCE de naturalesa no pètria

0,862

0,997

10,00

RCE potencialment perillosos

0,915

0,628

10,00

141,133

96,472

Total Nivell II

10,00

Total
Notes:

(1)
(2)

Entre 40,00€ i 60.000,00€.
Com a mínim un 0.2 % del PEM.

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte
Costos administratius, lloguers, ports, etc.
TOTAL:

Import (€)

% s/PEM

319,13

0,15

1.323,85€

0,62

12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres operacions de gestió dels
residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present estudi.
En els plànols, s'especifica la ubicació de:
- Les baixants de runes.
- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.
- Els contenidors per a residus urbans.
- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó.
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- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau.
- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar.
- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així com a les característiques
particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

En

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT

5HXV$EULOGH
(OV$UTXLWHFWHV

-RDQ&*DYDOGjL-RUGL-5RPHUD
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1. INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les seves
instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, el manteniment i la
conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls: el control de recepció
en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a l'establert a l'Annex I de la part I
del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa
d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment referenciat en el
corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
El control de qualitat de les obres inclou:
El control de recepció en obra dels productes.
El control d'execució de l'obra.
El control de l'obra acabada.
Per a això:
1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és conforme a l'establert en el
projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director de l'execució de l'obra la
documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties
corresponents quan escaigui.
3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés
el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra.
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de l'Execució de l'Obra, en el
Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a
emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.
2.1. Normativa de caràcter general
NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificat per:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y
modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación
y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
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Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, documentación del
seguimiento de la obra y terminología.
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación
y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006
Desenvolupat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
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ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de abril de 2013

2.2. X. Control de qualitat i assaigs
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a
los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
2.2.1. XM. Estructures metàl·liques
DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Instrucción de Acero Estructural (EAE)
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23 de junio de 2011
2.2.2. XS. Estudis geotècnics
DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de subministrament;
recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials
utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la reglamentació vigent.
Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà
determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el marcat CE dels
productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ
PER UNITAT D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren les fases de l'execució
de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la qual cosa la
qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts
no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar durant l'execució de cada
unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte
de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de control a realitzar,
incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució de l'obra
durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de servei a realitzar pel
contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:
DRS010 Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

440,37 m²

DRS020 Desmuntatge de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

569,47 m²

DRS030 Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de granit, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

129,10 m²

FASE

1

Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

Nº de controls

1.1 Aplec.

1 per paviment

Criteris de rebuig
No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva
posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DRS080 Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 8 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
FASE

1

569,47 m²

Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

Nº de controls

1.1 Aplec.

1 per base de paviment

Criteris de rebuig
No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva
posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DRE010 Demolició d'esgraonat de fàbrica de maó ceràmic i del seu revestiment de pedra natural, amb 91,40 m
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
FASE

1

Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

Nº de controls

1.1 Aplec.

1 per esglaó

Criteris de rebuig
No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva
posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

ADR100 Compactació mecànica de fons d'excavació, amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una 579,47 m²
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
FASE

1

Humectació de les terres.

Verificacions
1.1 Contingut d'humitat.

Nº de controls
1 per excavació

Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.

Pàgina 12 - 23

Hash: jKPHsejWAz5VWfffEOkZN5OsR4A=

Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS

FASE

2

Compactació.

Verificacions

Nº de controls

2.1 Uniformitat de la superfície d'acabat.

1 per excavació

Criteris de rebuig
Existència d'assentaments.

FZB010 Neteja mecànica de parament de pedra en estat de conservació regular, mitjançant projecció 21,15 m²
controlada de doll d'abrasiu sec (silicat d'alumini), considerant un grau de complexitat mig.
FASE

1

Retirada i apilament del material projectat i les restes generades.

Verificacions

Nº de controls

1.1 Aplec.

1 en general

Criteris de rebuig
No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva
posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

ILE021 Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i distribució 1,00 U
d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de
450x450x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
FASE

1

Replanteig.

Verificacions

Nº de controls

1.1 Situació.

1 en general

IEP021
FASE

1

1,00 U

Replanteig.

Verificacions

2

Absència de registre d'enllaç en el punt d'entrada
general si la canalització és encastada o superficial.
Absència de registre d'enllaç en els canvis de direcció.
Distància entre registres d'enllaç superior a 30 m si la
canalització és encastada.
Distància entre registres d'enllaç superior a 50 m si la
canalització és superficial o subterrània.

Presa de terra amb dues piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna.

Nº de controls

1.1 Situació.
FASE

Criteris de rebuig

1 per unitat

Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.

Clavat de les piques.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

2.1 Fixació.

1 per pica

Insuficient.

2.2 Separació entre piques.

1 per unitat

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

2.3 Nombre de piques.

1 per unitat

No s'han col·locat 2 piques.

FASE

3

Col·locació de l'arqueta de registre.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

3.1 Situació.

1 per pericó

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

3.2 Accessibilitat.

1 per pericó

Difícilment accessible.

FASE

4

Connexió dels elèctrodes amb la línia d'enllaç.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

4.1 Connexió del cable.

1 per pica

Manca de subjecció o de continuïtat.
Absència del dispositiu adequat.

4.2 Tipus i secció del conductor.

1 per conductor

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

FASE

5

Conexió a la xarxa de terra.

Verificacions
5.1 Pont de comprovació.

Nº de controls
1 per unitat

Criteris de rebuig
Connexió defectuosa a la xarxa de terra.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.
Normativa d'aplicació

GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
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IEH010

Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V).

25,00 m

IEH010b Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a
base de poliolefina lliure de halògens (Z).

225,13 m

FASE

1

Estesa del cable.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1.1 Secció dels conductors.

1 per cable

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

1.2 Colors utilitzats.

1 per cable

No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

FASE

2

Connexionat.

Verificacions

Nº de controls

2.1 Connexionat.

1 per circuit d'alimentació

Criteris de rebuig
Manca de subjecció o de continuïtat.
Seccions insuficients per a les intensitats d'arrencada.

IEH040 Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/U 4P LSHF
"PRYSMIAN", tipus U/UTP, categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors de coure
rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1.
FASE

1

1.429,10 m

Estesa del cable.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1.1 Secció dels conductors.

1 per cable

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

1.2 Colors utilitzats.

1 per cable

No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

IVN010 Obertura ventilació en paviment de pedra formada per encaix en peça de marbre de 10 cm * 10 cm 14,00 U
amb vora per a recolzament de reixa formada per peça de llautó de 5 mm de gruix troquelada amb
36 forats de Ø 10 mm i tub de conexió a cambra ventilada de PVC corrugat Ø 60
FASE

1

Replanteig.

Verificacions

Nº de controls

1.1 Situació.

1 per unitat

Criteris de rebuig
Difícilment accessible.

REP020 Esglaó massis amb forma recta,40cm*16cm en escala de 80 cm de llargada, de marbre Vermell 76,00 m
Alacant, acabat polit el devanter i polit en obra el sobre de marbre Crema Llevant, rebut amb morter
de ciment M-5.
FASE

1

Col·locació de davanters i esteses.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1.1 Ordre de col·locació.

1 per tram d'escala

No s'ha realitzat en sentit ascendent.

1.2 Planitud.

1 per tram d'escala

Variacions superiors a ±5 mm/m.

RFS020 Aplicació manula de patina amb silicat efecte veladura acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 21,15 m²
40% de diluent a base de solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques, (rendiment: 0,07
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació reguladora de l'absorció a base de
solucions de silicat potàssic i emulsions acríliques, sobre parament exterior.
FASE

1

Preparació, neteja i escatat previ del suport.

Verificacions

Nº de controls

1.1 Estat del suport.

1 per estança

Existència de restes de brutícia.

1.2 Escatat.

1 per parament

Existència de petites adherències o imperfeccions.

FASE

2

Criteris de rebuig

Preparació de la mescla.

Verificacions
2.1 Temps d'espera de la mescla, abans
de ser utilitzada.

Nº de controls
1 per pastada

Criteris de rebuig
Incompliment de les prescripcions del fabricant.
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FASE

3

Aplicació d'una mà de fons.

Verificacions

Nº de controls

3.1 Rendiment.
FASE

4

1 per parament

Criteris de rebuig
Inferior a 0,15 l/m².

Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

4.1 Temps d'espera entre capes.

1 per parament

Inferior a 12 hores.

4.2 Rendiment de cada mà.

1 per parament

Inferior a 0,07 l/m².

4.3 Acabat.

1 per parament

Existència
d'escorriment,
clivelles,
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.

4.4 Color de la pintura.

1 per parament

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

RSB010 Base per a paviment, de 4 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
reglejada i arremolinada. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació
dels junts perimetrals de dilatació.
FASE

1

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 100 m²

Inferior a 1 cm.

1.2 Reomplert del junt.

1 cada 100 m²

Falta de continuïtat.

1.3 Profunditat del junt.

1 cada 100 m²

Inferior a 4 cm.

2

Posada en obra del morter.

Verificacions

Nº de controls

2.1 Gruix de la capa.

1 cada 100 m²

FASE

3

Criteris de rebuig
Inferior a 4 cm en algun punt.

Formació de juntes de retracció.
Nº de controls

Criteris de rebuig

3.1 Separació entre junts.

Verificacions

1 cada 100 m²

Superior a 5 m.

3.2 Profunditat del junt.

1 cada 100 m²

Inferior a 1,3 cm.

FASE

4

Execució del paviment remolinat.

Verificacions

Nº de controls

4.1 Planitud.

FASE

5

578,13 m²

Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.

1.1 Gruix del junt.

FASE

fissures,

1 cada 100 m²

Criteris de rebuig
Variacions superiors a ±4 mm, amidades amb regla de 2
m.

Cura del morter.

Verificacions
5.1 Mètode aplicat, temps de curat i
protecció de superfícies.

Nº de controls
1 cada 100 m²

Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.
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RSB060b Recrescut alleugerit de formigó armat de 10+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces 450,37 m²
de polipropilè reciclat, C-10 "CÁVITI", de 780x580x100 mm, color negre, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 15x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5
mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó
de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a l'execució de juntes
de retracció.
RSB060c Recrescut alleugerit de formigó armat de 45+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces
de polipropilè reciclat, C-45 "CÁVITI", de 750x580x450 mm, color negre, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5
mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó
de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a l'execució de juntes
de retracció.

26,70 m²

RSB060d Recrescut alleugerit de formigó armat de 65+5 cm d'espessor, sobre encofrat perdut de peces
de polipropilè reciclat, C-65 "CÁVITI", de 750x500x650 mm, color negre, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor; amb junts de retracció de 5
mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant; recolzat tot plegat sobre base de formigó
de neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a l'execució de juntes
de retracció.

92,20 m²

FASE

1

Resolució de trobades.

Verificacions

Nº de controls

1.1 Trobades amb els elements verticals. 1 per trobada

FASE

2

Verificacions

3

Nº de controls

Nº de controls

3.1 Disposició de les armadures.
4

1 por recrescut

Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.

Col·locació de la malla electrosoldada.

Verificacions

FASE

Absència de panell de poliestirè expandit de 30 mm de
gruix com a junt de dilatació i com a ruptura de pont
tèrmic.

Realització dels orificis de pas d'instal·lacions.

2.1 Replanteig dels buits per a pas
d'instal·lacions.
FASE

Criteris de rebuig

1 por recrescut

Criteris de rebuig
Desplaçament de l'armadura.

Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

4.1 Espessor de la capa de compressió.

1 por recrescut

Inferior a 5 cm.

4.2 Condicions d'abocament del formigó.

1 por recrescut

Consistència de la pasterada en el moment de la
descàrrega distinta de l'especificada en el projecte o que
presenti principi d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substància nociva no prevista en el projecte.

FASE

5

Reglejat i anivellació de la capa de compressió.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

5.1 Rasant de la cara superior.

1 por recrescut

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

5.2 Planitud.

1 por recrescut

Existència d'irregularitats.

FASE

6

Curat del formigó.

Verificacions
6.1 Mètode aplicat, temps de curat i
protecció de superfícies.

Nº de controls
1 per fase de formigonat

Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.
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FASE

7

Replanteig dels junts de retracció.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

7.1 Situació de junts de retracció.

1 por recrescut

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

7.2 Separació entre junts.

1 en general

Superior a 5 m.

7.3 Superfície delimitada per junts.

1 por recrescut

Superior a 20 m².

FASE

8

Cort del formigó.

Verificacions
8.1 Profunditat de junts de retracció.
RSP010

Nº de controls
1 por recrescut

Criteris de rebuig
Inferior a 1,7 cm.

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, PEÇA TIPUS I (40/20*20)i de 3 109,80 m²
cm de gruix , acabat a polir en obra , rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades
amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

RSP010b

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,PEÇA TIPUS II (35/20x20)i de 3
cm e gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb
morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces.

94,00 m²

RSP010c

Enrajolat de rajoles de Basalto negre, per a interiors,TIPUS III (10x10)i de 3 cm de gruix,
acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de
junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.

2,05 m²

RSP010d

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, TIPUS IV (20*20) i de 3 cm de
gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb
morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat
de les peces.

42,48 m²

RSP010e

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa diamante, per a interiors,TIPUS V 40x20x3 cm, acabat a
polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

52,00 m²

RSP010f

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS VI (triangular 20*20) i 3
cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades
amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

34,24 m²

RSP010g

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors,TIPUS VII (triangular 20*20) i de
3 cm e gruix , acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades
amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

34,24 m²

RSP010h Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 80x20x3 cm, acabat a polir en
obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós,
CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

41,00 m²

RSP010i

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 120x20x3 cm, acabat a polir en
obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós,
CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

15,23 m²

RSP010j

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 20/30 cm d'amplada llarg lliure i
3 cm de gruix , rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts
cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

74,92 m²

RSP010k

Enrajolat de rajoles de marbre Rosa Diamante, per a interiors,20/30 cm d'amplada llarg lliure i
3 cm de gruix, acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades
amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces.

26,35 m²

RSP010l

Enrajolat de rajoles de Basalto , per a interiors, TIPUS VIII (120/80*20) i de 3 cm de gruix,
acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de
junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces.

3,84 m²

RSP010m Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors,TIPUS IX de forma triangular 160
base i 80 alçada i 2 cm de gruix acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu cimentós millorat,
C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb
la mateixa tonalitat de les peces.

5,12 m²

RSP010n Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa , per a interiors, TIPUS X de forma triangular 115
cm de base i 60 cm d'alçada i 2 cm de gruix , acabat a polir en obra, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

2,76 m²
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RSP010o

FASE

Enrajolat de rajoles de marbre Crema Europa, per a interiors, 60x40x3 cm, acabat polit ,
rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 i rejuntades amb morter de junts cimentós, CG1,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Cal Garantir clase
C2
1

9,70 m²

Col·locació de les rajoles a punta de paleta.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1.1 Color.

1 cada 400 m²

La col·locació no s'ha realitzat mesclant rajoles de
diversos paquets.

1.2 Neteja de la part posterior de la
rajola.

1 cada 400 m²

Existència de restes de brutícia.

1.3 Separació entre rajoles.

1 cada 400 m²

Inferior a 0,15 cm.
Superior a 0,3 cm.

1.4 Col·locació de les rajoles.

1 cada 400 m²

Presència de buits en l'adhesiu.
No s'han col·locat abans de concloure el temps obert de
l'adhesiu.

FASE

2

Reblert de juntes de separació entre rajoles.

Verificacions

Nº de controls

2.1 Aplicació del material de rejuntat.

RSP030
FASE

1

Nº de controls
1 cada 100 m²

Nº de controls

2.1 Acabat.
3

1 cada 100 m²

Verificacions

4

Criteris de rebuig
Existència de junts descoberts.
Existència de junts defectuosos.
Existència de celles superiors a 1 mm.

Criteris de rebuig
Existència de ratllats o altres defectes visibles.

Estesa de nova beurada.
Nº de controls

3.1 Temps d'enduriment de la beurada.
FASE

1 cada 100 m²

Criteris de rebuig
Inferior a 24 hores.

Afinat.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

4.1 Temps d'espera després de l'aplicació 1 cada 100 m²
de la beurada.

Inferior a 72 hores.

4.2 Acabat.

Existència d'imperfeccions.

FASE

5

1 cada 100 m²

Repàs dels racons de difícil accés, amb polidora de mà o fixa.

Verificacions

Nº de controls

5.1 Acabat.
FASE

6

1 cada 100 m²

Verificacions

7

Criteris de rebuig
Existència d'imperfeccions.

Rentat del paviment.
Nº de controls

6.1 Producte de rentat.
FASE

578,13 m²

Planificat o polit bast.

Verificacions

FASE

No han transcorregut com a mínim 24 hores des de la
col·locació del revestiment.
Incompliment de les prescripcions del fabricant.

Desbastat o rebaix.

Verificacions

2

Criteris de rebuig

Polit i abrillantat mecànics de paviment interior de marbre.

1.1 Acabat.

FASE

1 cada 400 m²

1 cada 100 m²

Criteris de rebuig
Producte agressiu.

Protecció del paviment.

Verificacions
7.1 Producte de protecció.

Nº de controls
1 cada 100 m²

Criteris de rebuig
Ha embrutat el paviment.
Ha tenyit el paviment.
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FASE

8

Abrillantat.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

8.1 Temps d'execució de l'abrillantat.

1 cada 100 m²

Insuficient perquè el líquid cristal·litzador s'hagi assecat
completament.

8.2 Acabat.

1 cada 100 m²

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

FASE

9

Retirada i apilament de les restes generades.

Verificacions

Nº de controls

9.1 Aplec.

GRA010

1 cada 100 m²

Criteris de rebuig
No s'han apilat i emmagatzemat en funció de la seva
posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció 13,00 U
i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

GRA010b Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
FASE

1

6,00 U

Càrrega a camió del contenidor.

Verificacions
1.1 Naturalesa dels residus.

Nº de controls
1 per contenidor

Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'estableixen les verificacions i
proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu
càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI DE
PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de
Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, al contracte, a la
legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el
projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat
exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera diferenciada i específica
en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris de
control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel constructor. El
pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE
PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de
3.023,07 Euros.
A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM).

Nº U

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

TOTAL

1 U Assaigs sobre una mostra de marbre o calcària, amb determinació de: densitat aparent i
absorció d'aigua, resistència al desgast per fricció, mòdul elàstic i duresa Knoop.

3,00 702,34 2.107,02

2 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura
a compressió.

3,00

98,07

294,21

3 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de sòl adequat. Assaigs a
laboratori: Proctor Modificat.

2,00 310,92

621,84

TOTAL: 3.023,07
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Projecte

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
1. Memòria

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut
1.1.1. Justificació
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les següents condicions:
a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún moment a més de 20 treballadors
simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, no és
superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.
1.1.2. Objecte
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i
malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar
dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de seguretat i
salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:
Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos
1.1.3. Contingut del EBSS
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es
puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la
seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals
1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen:
Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Autor del projecte: FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA ARQUITECTES S.LP.
Constructor - Cap d'obra: A determinar
Coordinador de seguretat i salut: A determinar
1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot servir d'ajuda
per a la redacció del pla de seguretat i salut.
Denominació del projecte: NOU PAVIMENT ESGLÈSIA SANT JAUME RIUDOMS
Plantes sobre rasant: Planta baixa del edifici
Plantes sota rasant:
Pressupost d'execució material: 212.750,43€
Termini d'execució: 4 mesos
Nre. màx. operaris: 5
1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada avaluació i
delimitació dels riscos que poguessin causar.
Adreça: Pl. de l'Esglèsia 4, Riudoms (Tarragona)
Accessos a l'obra: A travès de la porta gran d'accès a un esglèsia
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Topografia del terreny: Al tractar-se de una rehabilitació de un edifici existent completament immers en la trama urbana de la
població
Edificacions contigües: Edifici entre mitgeres amb edificacions a un de els costats
Servituds i condicionants:
Condicions climàtiques i ambientals: El clima de la zona es un clima mediterrani de una població propera a la costa amb iverns i
estius suaus tot i que l'obra es desenvolupa majoritariament al interior de un edifici existent
Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment l'accés dels mateixos,
prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles
accidents de circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i reposant, en qualsevol
cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.
1.2.4. Característiques generals de l'obra
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals:
1.2.4.1. Actuacions prèvies
Trasllat mobiliari interior
1.2.4.2. Demolició parcial
Basicament es tracta de la demolició de els paviments existents
1.2.4.3. Intervenció en condicionament del terreny
Rebaix del terreny amb el condicionant que es produirà amb seguiment arqueològic i compactació del terreny resultant
1.2.4.4. Revestiments interiors i acabats
la intervenció basicament consisteix en la substitució del paviment existent .

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits
lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers.
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc accessible als
operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:
Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús
El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i substituint els
productes caducats.
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un accident laboral.
NIVELL ASSISTENCIAL
Primers auxilis

NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON
Farmaciola portàtil

Assistència primària (Urgències) Ârea Bàsica de salut de Riudoms
C. de la Sardana 3 43330 Riudoms
977850440

DISTÀNCIA APROX. (KM)
A l'obra
1,00 km

La distància al centre assistencial més proper C. de la Sardana 3 43330 Riudoms s'estima en 3 minuts, en condicions normals de
tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres" contingudes a la
legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de l'obra que puguin albergar
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aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin.
1.4.1. Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament, incloent bancs i
seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat.
1.4.2. Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:
1
1
1
1
1
1
1
1

dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
lavabo per cada vàter
urinari per cada 25 homes o fracció
eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
sabonera dosificadora per cada lavabo
recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja dels utensilis i
la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar
1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les mesures
preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.
1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i dispositius de tall
(interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les línies soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa de terra
independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element
per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a 0,4 m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una presa de corrent
independent per a cada aparell o eina
Equips de protecció individual (EPI):
Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.
1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar durant les diferents fases de
l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en l'obra.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, degudament instruïda.
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La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans mecànics, evitant
moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o palanques, per evitar
sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció de la seva intensitat i
voltatge.
1.5.2.1. Actuacions prèvies
Riscos més freqüents
Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Intoxicació per inhalació de fums i gasos
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major insolació.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Mascareta amb filtre
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
1.5.2.2. Demolició parcial
Riscos més freqüents
Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes homologades
Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Mascareta amb filtre
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1.5.2.3. Intervenció Condicionament del terreny
Riscos més freqüents
Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant l'operació de marxa enrere.
Circulació de camions amb el bolquet aixecat.
Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció.
Caiguda de material des de la cullera de la màquina.
Caiguda de terres durant la marxa del camió basculant
Bolcada de màquines per excés de càrrega.
Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades
Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels desnivells existents
Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de clots
Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere
La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats
Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major insolació.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina.
Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.
1.5.2.4. Revestiments interiors i acabats
Riscos més freqüents
Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles...
Intoxicació per inhalació de fums i gasos
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, amb la finalitat de minimitzar els riscos d'incendi i
d'intoxicació
Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire
A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics queda prohibit menjar o
fumar
Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de mobiliari de cuina i aparells sanitaris, per no
obstaculitzar les zones de pas i evitar ensopegades, caigudes i accidents
Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada jornada de treball
Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Guants de goma
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
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Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.
1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la legislació vigent en la
matèria.
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb la normativa vigent.
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes homologades i
enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col·lectives:
1.5.3.1. Bastida de cavallets
Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.
S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a recolzament l'ús de bidons,
maons, revoltons o altres objectes.
Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.
Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.
1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització de maquinària
i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:
a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el qual estaran
especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la
deguda seguretat.
b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica.
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i proteccions
col·lectives:
1.5.4.1. Retroexcavadora
Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es
bloquejarà la màquina.
Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit de la marxa.
Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada.
Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina.
1.5.4.2. Camió per a transport
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els materials solts
amb una lona
Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas d'estar situat en
pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el
conductor fora de la cabina
1.5.4.3. Formigonera
Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de l'energia elèctrica
La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55
El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades
Disposarà de fre de basculament del bombo
Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor diferencial
Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a terra
No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats
1.5.4.4. Vibrador
L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable
La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas
Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions d'estanquitat i aïllament
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Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és necessari, aquesta operació es
realitzarà entre dos operaris
El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari sobre l'encofrat ni
sobre elements inestables
Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables
Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període de referència de vuit
hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s²
1.5.4.5. Martell picador
Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el pas del personal.
No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.
Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.
1.5.4.6. Serra circular
El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.
Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.
No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.
1.5.4.7. Serra circular de taula
Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del manual
d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris
Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors a tres metres de la vora
dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat
En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 de protecció dels
treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius
La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al disc
La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, excepte pel punt d'introducció
de l'element a tallar, i la projecció de partícules
S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi exposada al disc de la serra
La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se periòdicament el cablejat, les
clavilles i la presa de terra
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols
1.5.4.8. Talladora de material ceràmic
Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es procedirà a la seva immediata
substitució
la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment
No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig
1.5.4.9. Eines manuals diverses
L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble aïllament.
L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.
No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant
per als treballs elèctrics.
Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus mullats.
En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria de protecció dels
treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius.
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1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos més freqüents
durant l'execució de l'obra.
1.6.1. Caigudes al mateix nivell
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.
1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.
1.6.3. Pols i partícules
Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.
Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o partícules.
1.6.4. Soroll
S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.
Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.
1.6.5. Esforços
S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.
Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.
S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.
S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.
1.6.6. Incendis
No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.
1.6.7. Intoxicació per emanacions
Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.
S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i
despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com
amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció.
1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.
Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.
1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
S'evitarà la generació de pols de ciment.
Equips de protecció individual (EPI):
Guants i roba de treball adequada.
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1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.
Equips de protecció individual (EPI):
Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.
1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Equips de protecció individual (EPI):
Guants, polaines i davantals de cuir.
1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives:
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Equips de protecció individual (EPI):
Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs de
conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos.
1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de
caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la primera planta, per
protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.
1.8.2. Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal qualificat, complint
les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de
Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.
1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb ventilació suficient,
adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la demolició de
l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar:
Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.
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1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, establint les
mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent d'estar garantida
l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència
mèdica.

1.11. Mesures de prevenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
1) Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti
d'aplicació, el director del centre de treball, haurà de:
a. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball,
conformement als protocols que s'estableixin en cada cas.
b. Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats
per les autoritats sanitàries per a la neteja de mans.
c. Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs
comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima entre els treballadors,
d'acord amb la regulació vigent. Quan això no sigui possible, s'haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció
adequats al nivell de risc.
d. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de
treball durant les franges horàries de major afluència previsible.
e. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del
teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.
2) Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic
per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball.
3) Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon
habilitat a tal efecte per les autoritats sanitàries, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals.
De manera immediata, el treballador es col·locarà una màscara i serà aïllat de la resta del personal, seguint les recomanacions
que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

1.12. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista haurà
d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient, que hauran de
disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com l'adequació de
tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la
necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin assignada
la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals
circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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2.1. Y. Seguretat i salut
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas
en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a
los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva
2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a
presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.2. YI. Equips de protecció individual
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas
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a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis
2.1.3.1. YMM. Material mèdic
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS
"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
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Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10
de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
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2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres
2.1.5.1. YSB. Abalisament
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Plec de clàusules administratives
3.1.1. Disposicions generals
3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per
objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han
de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "NOU PAVIMENT ESGLÈSIA
SANT JAUME RIUDOMS", situada en Pl. de l'Esglèsia 4, Riudoms (Tarragona), segons el projecte redactat per
FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA ARQUITECTES S.LP.. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que
poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.
3.1.2. Disposicions facultatives
3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes generals per la
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".
3.1.2.2. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos
propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que
als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o
treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al
començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans humans i
recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la
mateixa.
3.1.2.3. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i criteris generals de
prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.
3.1.2.4. El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i materials propis o
aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís
de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut
que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de
l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de
seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si
s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per
no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura
organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans disponibles,
amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal destacar:
Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre coordinació
d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves instruccions
durant l'execució de l'obra.
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que
els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als subcontractistes.
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3.1.2.5. La Direcció Facultativa
S'entén com a Direcció Facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als contractistes i als
subcontractistes.
3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis i criteris
generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.
3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que forma part de la
Direcció Facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:
Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i d'organització, amb la
finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant
la durada requerida per a l'execució de les mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms,
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà
aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.
3.1.2.8. Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense
subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o subcontractista.
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures que
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves
possibles modificacions.
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la informació
que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos
laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada.
3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari designarà per a l'obra els
recursos preventius corresponents, que podran ser:
a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o
falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció,
notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa.
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària, especificant-se
expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu
necessària la seva presència.
3.1.3. Formació en Seguretat
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives de seguretat i
salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i
individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent
als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres.
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3.1.4. Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos inherents al treball
assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les
condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al
mateix treballador.
3.1.5. Salut i higiene en el treball
3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat de garantir la
prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material sanitari destinat
a primers auxilis.
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als treballadors i
participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper.
3.1.5.2. Actuació en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser
traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat.
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb
una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.
3.1.6. Documentació d'obra
3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra,
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això.
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors.
3.1.6.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i salut en el
treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del
seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en
aquest estudi bàsic.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de
les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa
del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les
empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent
dels mateixos i de la Direcció facultativa.
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la
Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document
acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent.
3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà
únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà
d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.
3.1.6.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències que constarà
de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es
tracti d'obres de les administracions públiques.
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El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui
podran fer anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una còpia a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una
nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior.
3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i assistències que
es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran respectades
pel contractista de l'obra.
3.1.6.7. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per ordre cronològic
des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses
subcontractistes i treballadors autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de
l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat
laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.
3.1.7. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en el
corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents:
Fiances
Dels preus
Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
Obres per administració
Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars
3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el
qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o
quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.
3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma
involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i manteniment, nom i
adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús,
termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a
la llengua oficial.
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Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva
vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevenció.
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i condicions
d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats
preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i
calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.
3.2.3.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai suficient per
guardar la roba i el calçat.
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.
3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de les aixetes
en cabines individuals amb porta amb tancament interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:
1
1
1
1
1
1
1
1

dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
lavabo per cada vàter
urinari per cada 25 homes o fracció
eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
sabonera dosificadora per cada lavabo
recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb
alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb ventilació
exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es disposarà de
latrines sanitàries o fosses sèptiques.
3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a
l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental.
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la preparació
del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta instal·lació.

Reus, Abril de 2021.
Els Arquitectes

Joan C. Gavaldà i Jordi J. Romera
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INSTAL·LACIONS

R

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS

INTRODUCCIÓ

El present document pretén facilitar el correcte ús i l'adequat manteniment de l'edifici, amb
l'objecte de conservar al llarg del temps les característiques funcionals i estètiques inherents a
l'edifici projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, de
conformitat amb el previst en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación
(CTE)".
Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de manteniment a realitzar, dependrà en
gran mesura l'inevitable ritme d'envelliment de l'edifici.
Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a disposició dels propietaris.
A més a més, ha de completar-se durant el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les
possibles incidències que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions que s'hi
realitzin.
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INSTAL·LACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, havent-se
d'utilitzar únicament per tal fi.
Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment (avaria, revisió i manteniment) a
l'empresa instal·ladora especifica.
No es realitzaran modificacions de l'instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador especialitzat i les mateixes es realitzaran,
en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentació vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent.
Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de diagrames esquemàtics dels circuits
existents, amb indicació de les zones a les que prestin servei, número i característiques dels mateixos.
El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les instal·lacions, ha de ser
realitzats per empreses o instal·ladors-mantenidors competents i autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment
amb les respectives empreses instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici.
Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del manteniment deixarà constància de
cada visita, anotant l'estat general de l'instal·lació, els defectes observats, les reparacions efectuades i les lectures del
potencial de protecció.
El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de la custodia del Llibre de
Manteniment i del certificat de l'última inspecció oficial.
L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte, instal·lador o promotor o bé
haurà de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera que en els citats plànols quedin reflectits els diferents
components de l'instal·lació.
Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les zones a les que presten servei,
número i característiques de tots els elements, codificació e identificació de cada una de les línies, codis d'especificació i
localització de les caixes de registre i terminals e indicació de totes les característiques principals de l'instal·lació.
En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o instal·ladora.
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INSTAL·LACIONS INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS

CANALITZACIONS D'ENLLAÇ

ÚS
PRECAUCIONS
S'evitarà donar un ús diferent als patinillos i canaladuras previstos per a un ús determinat.
PRESCRIPCIONS
La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las canalizaciones y registros de
enlace.
Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un professional qualificat.
El professional qualificat haurà de mantenir nets els patins o canaletes previstos per a les telecomunicacions.
PROHIBICIONS
No es modificarà la instal·lació ni les seves condicions d'us sense un estudi realitzat per un tècnic competent.
Les verticals o canals previstes per a les telecomunicacions no es destinaran a altres usos diferents.

MANTENIMENT
PER L'USUARI
Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Revisió de l'estat de fixació, aparició de corrosions o humitats en els registres d'enllanç inferior i superior.

IEP

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES CONNEXIÓ A TERRA

ÚS
PRECAUCIONS
Es procurarà que qualsevol nova instal·lació (parallamps, antena de TV i FM, endolls elèctrics, masses metàl·liques dels banys
petits i banys, fontaneria, gas, calefacció, dipòsits, calderes, guies d'aparells elevadors) i, en general, tot element metàl·lic
important, estigui connectat a la xarxa de connexió a terra de l'edifici.
PRESCRIPCIONS
L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació de presa de terra, de manera que en aquest plànol
quedin reflectides els diferents components de l'instal·lació: línies principals de terra, arqueta de connexió i elèctrodes de
presa de terra, mitjançant un símbol i/o número específic.
Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de
l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ.
Tots els electrodomèstics i lluminàries que incorporin la connexió corresponent es connectaran a la xarxa de terra.
El punt de posada a terra i la seva arqueta haurien d'estar lliures d'obstacles que impedeixin la seva accessibilitat. Davant
una sequedat extraordinària del terreny, es realitzarà una humectació periòdica de la xarxa de preses de terra (sempre que
el mesurament de la resistència de terra ho demandi i sota la supervisió de professional qualificat).
PROHIBICIONS
No s'interrompran o tallaran les connexions de la xarxa de terra.
No s'utilizaran les conduccions metàl·liques com elements de presa a terra d'aparells.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT
Cada any:
En l'època que el terreny estigui més sec i després de cada descàrrega elèctrica, comprovació de la continuïtat elèctrica i
reparació dels defectes oposats en els següents punts de posada a terra:
Instal·lació de parallamps.
Instal·lació d'antena col·lectiva de TV i FM.
Endolls eléctrics i mases metàl·liques dels serveis.
Instal·lacions de lampisteria, gas i calefacció, dipòsits, calderes, guies d'aparells elevadors i, en general, tot element
metàl·lic important.
Estructures metàl·liques i armadures de murs i suports de formigó.
Cada 2 anys:
Comprovació de la línia principal i derivades de terra, mitjançant inspecció visual de totes les connexions i el seu estat
enfront de la corrosió, així com la continuitat de les línies. Reparació dels defectes trobats.
Comprovació que el valor de la resistència de terra continua sent inferior a 20 Ohm. En el cas que els valors obtinguts de
resistència a terra fossin superiors a l'indicat, es suplementaran elèctrodes en contacte amb el terreny fins restablir els
valors de resistència a terra de projecte.
Manual d'Ús i Manteniment
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Projecte:

NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Instal·lacions

Cada 5 anys:
Comprovació de l'aïllament de la instal·lació interior (entre cada conductor i terra i entre cada dos conductors no haurà
d'ésser inferior a 250.000 Ohm). Reparació dels defectes trobats.
Comprovació del conductor de protecció i de la continuitat de les connexions equipotencials entre masses i elements
conductors, especialment si s'han realitzat obres en lavabos, que haguessin pogut donar lloc al tall dels conductors.
Reparació dels defectes trobats.

IVN

INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ VENTILACIÓ NATURAL

ÚS
PRECAUCIONS
La sortida a la coberta per al manteniment dels aspiradors serà realitzada exclusivament per personal especialitzat, amb les
degudes condicions de seguretat.
PRESCRIPCIONS
Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal funcionament serà realitzada
previ estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent.
En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un tècnic competent perquè
dictamini la seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar
una nova prova de servei.
Les reixetes s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fetes ni els seus acabats.
Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions, s'haurà d'avisar a un
professional qualificat.
En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador autoritzat per que procedeixi a
reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.
Hauran de ventilar-se periòdicament els espais interiors dels habitatges i elements comuns.
Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes.
Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els defectes trobats per un
instal·lador autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les peces que ho precisin.
PROHIBICIONS
No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el de conducció de l'aire
extret dels locals interiors de l'edifici.
No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals.
Les reixetes no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent.
No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada.

MANTENIMENT
PER L'USUARI
Cada 6 mesos:
Observació de l'estat de les reixetes i neteja de les mateixes.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT
Cada any:
Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de que els aparells que
evacuen en aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de tir).
Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració.
Inspecció visual de l'estat del aspirador.
Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció.
Neteja dels conductes d'extracció.
Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb cura que no caiguin restes a
l'interior dels conductes.
Neteja de les reixetes.
Cada 10 anys:
Completa revisió de la instal·lació.
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NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Revestiments
i extradossats

R

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, havent-se
d'utilitzar únicament per tal fi.
Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats pernicioses, permanents o
habituals, a més a més de fregaments i punxonaments.
En sòls i paviments es comprovarà la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes i en paraments verticals es
comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i taques.
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NOU PAVIMENT ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE RIUDOMS

Situació:

Pl. de l'Esglèsia 4

Promotor: PARROQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE RIUDOMS
Revestiments
i extradossats

REP

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS ESCALES DE PEDRA NATURAL

ÚS
PRECAUCIONS
S'evitaran els greixos, olis i la permanència d'agents químics agressius.
PRESCRIPCIONS
Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1%
del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes.
Si el material utilitzat en el revestiment de les escales és danyat per qualsevol circumstància que pugui produir filtracions
d'aigua, haurà d'avisar-se a un tècnic competent.
La neteja haurà de realitzar-se amb baieta humida, evitant l'ús de sabons, lleixius o amoníac.
La fixació o substitució de les peces danyades o materials de segellat es realitzarà amb els materials i formes que li
corresponguin.
En esglaons, s'haurien de fixar o reemplaçar les cantoneres que puguin provocar ensopegades.
PROHIBICIONS
No es superaran les càrregues màximes previstes en la documentació tècnica.
No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del material.

MANTENIMENT
PER L'USUARI
Cada 5 anys:
Inspecció visual.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT
Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures,
esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
Cada 5 anys:
Inspecció del paviment amb repàs de juntes i reparació dels desperfectes que s'observin, tals com peces trencades,
esquerdades o despreses, en aquest cas es reposaran i es procedirà a la seva fixació.

RFS

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS

PINTURES EN PARAMENTS
EXTERIORS

MINERALS AL SILICAT

ÚS
PRECAUCIONS
S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents de les jardineres o de la
neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les propietats de la pintura.
S'evitaran cops i rascades.
PRESCRIPCIONS
Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen de dita humitat, ja que la
seva presència produeix un deteriorament del revestiment.
Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el revestiment, s'haurà
d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.
PROHIBICIONS
No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats.
No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços d'alterar les condicions del
mateix.
No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la seva difícil reposició.

MANTENIMENT
PER L'USUARI
Cada 3 anys:
Comprovació de la possible aparició de fissures, esllavissades, humitats i taques.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT
Cada 3 anys:
Reposició, gratant el revestiment amb raspalls de pues, rasquetes o polidors mecànics.

RSG

REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES

ÚS
PRECAUCIONS
S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el paviment.
S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.
S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de protecció en els suports.
S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no admissibles.
Es podrà realitzar un tractament d'impermeabilització superficial per a evitar la retenció de taques i/o aparició de
eflorescències procedents del morter de ciment sobre alguns productes porosos no esmaltats (rajoles de fang cuit i caironet
català).
PRESCRIPCIONS
El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua de color ni deterioració
de la textura exterior.
Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1%
del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes.
Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció deguda a la porositat de
les mateixes.
Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i eliminar-se les causes de la
humitat com més aviat millor.
Haurà d'utilitzar-se un producte específic o una solució d'un got de vinagre en una galleda d'aigua per a eliminar restes de
ciment.
Haurà d'utilitzar-se gasolina o alcohol en baixa concentració per a eliminar les cues, laques i pintures.
Haurà d'utilitzar-se llevataques o lleixiu per a eliminar la tinta o retolador.
Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma indicada per a la seva
col·locació per personal especialitzat.
S'hauran d'estudiar per un tècnic competent les anomalies no imputables a l'ús, qui dictaminarà la seva importància i, si
s'escau, les reparacions que s'hagin d'efectuar.
Haurà de comprovar-se l'estat del suport de morter, en cas de despreniment de peces.
Hauran de netejar-se periòdicament mitjançant rentat amb aigua sabonosa i detergents no abrasius.
Per a eliminar les taques negres per existència d'humitat en el recobriment, haurà d'usar-se lleixiu domèstic, comprovant
prèviament el seu efecte sobre la rajola.
La neteja en cuines ha de realitzar-se amb detergents amoniacals o amb bioalcohol.
PROHIBICIONS
No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del mateix o manifestar-se al
sostre de l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.
No es superaran les càrregues màximes previstes.
No s'utilitzaran espàtules metàl·liques ni fregalls abrasius en la seva neteja. No és aconsellable usar productes químics molt
concentrats.
No s'utilitzaran productes químics sense consultar en la taula de característiques tècniques de la rajola, la resistència a l'atac
d'aquests productes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI
Cada 2 anys:
Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona que garanteixi la
impermeabilització dels junts.
Cada 3 anys:
Revisió dels diferents revestiments, amb reposició quan sigui necessari.
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Cada 5 anys:
Comprovació de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que requereixin material de rebliment i
segellat.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT
Cada any:
Inspecció de l'estat dels junts entre peces i dels junts de dilatació, comprovant la seva estanqueïtat a l'aigua i reposant,
quan sigui necessari, els corresponents segellats.
Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures,
esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
Cada 5 anys:
Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de tècnic competent.

RSP

REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

ÚS
PRECAUCIONS
S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el paviment.
S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.
S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de protecció en els suports.
S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no admissibles.
PRESCRIPCIONS
El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua de color ni deterioració
de la textura exterior.
Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el revestiment, equivalent al 1%
del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de desperfectes.
Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció deguda a la porositat de
les mateixes.
Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i eliminar-se les causes de la
humitat com més aviat millor.
Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma indicada per a la seva
col·locació per personal especialitzat.
Haurien de netejar-se els enrajolats de quarsita amb aigua sabonosa i detergents no agressius; els de pissarra es fregaran
amb raspall i els de calcària admeten aigua amb lleixiu.
PROHIBICIONS
No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del mateix o manifestar-se al
sostre de l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.
No es superaran les càrregues màximes previstes.
No s'utilitzaran per a la neteja productes d'ús domèstic tals com aigua forta, lleixius, amoníacs o altres detergents dels quals
es desconegui si tenen substàncies que poden perjudicar al paviment o a les seves juntes. En cap cas s'utilitzaran àcids.

MANTENIMENT
PER L'USUARI
Cada 2 anys:
Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona que garanteixi la
impermeabilització dels junts.
Cada 5 anys:
Revisió dels diferents revestiments, amb reposició quan sigui necessari.
Comprovació de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que requereixin material de rebliment i
segellat.
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT
Cada any:
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants molt intens.
Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures,
esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants intens.
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Cada 3 anys:
Conservació de les superfícies no lliscants mitjançant màquines aspiradores-enceradores.
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants mitjà.
Cada 4 anys:
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants moderat.
Cada 5 anys:
Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de tècnic competent.
Encerat o polit en paviments de trànsit per als vianants lleu.
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ: 573,18 m²

N

ARQUITECTES

F I G U ER O L A G A V A L D À R O M E R A

F-1

PROJECTE BÀSIC DEL NOU PAVIMENT DE L'ESGLÉSIA DE
SANT JAUME DE RIUDOMS

PROMOTOR:
SITUACIÓ:
ABRIL 2021

Església Parroquial de Sant Jaume de Riudoms
Pl/ de l'església, 4 Riudoms (Tarragona)
ESTAT ACTUAL
ÀMBIT D'ACTUACIÓ
PLANTES, ALÇATS I
SECCIONS

e 1/250
JOAN C. GAVALDÀ

2

JORDI J. ROMERA

c/Closa de Mestres 11 4tB, REUS. t/f 977 755 168
01-12RE-40

PLANTA COBERTA CAPELLES LATERALS

PLANTA CAMPANES I COBERTA
escales d'ImpressIó
DIN A1

1/1000

1/250

1/100

1/20

1/10

DIN A3

1/2000

1/500

1/200

1/40

1/20

1

2

6

3

4

7

8

5

10

9

Capella del
Santíssim

+0,34

Magatzem
Serveis
+0,85

+0,25

+1,85

+0,22
4.94

Capella d'accés al
Santíssim

10

+0,17

Capella del Beat
Bonaventura Gran

Baptisteri

Capella de Sant Joan

Orgue

2.13

4

1.20

4.20

11
+0,25

+0,50

Capella de Sant Joan

4.54

4.15
3.85

1.40

1.12

Sagristia
1.06

7

10

11

4.25

Dormició de la
Mare de Déu

30.08

5.

0.47

0

5

+0,92

9

+1,09

1.76

3
0.15

3.2
0.85

1.80

1.00

Crist Jacent

1.02

+0,11

Capella del
Sant Crist

0.40

0

6
3.49

4.61

59
5.

2.63

2.94

4.55

8

1.50

ARQUIT ECTES

1

+0,23

2.90

2

4.28

+0,04
13.37

+0,00
3.43

-0,02

FIGUER OLA G A V ALD À RO M ER A

0.41 1.07

5.58
2.98

2.4

-0,40

59

Altar Major
St. Jaume i St. Sebastià

4.55

Capella de
Santa Llúcia

1.45

+0,20

Capella de la
Sagrada Família

Capella de la Mare
de Déu del Roser

Capella de la
Immaculada

Capella de la Mare
de Déu del Carme
(antic balcó de l'orgue)

Capella de la Mare
de Déu de Montserrat

PROJECTE BÀSIC DEL NOU PAVIMENT DE L'ESGLÉSIA DE
SANT JAUME DE RIUDOMS

PROMOTOR:
SITUACIÓ:
ABRIL 2021

Església Parroquial de Sant Jaume de Riudoms
Pl/ de l'església, 4 Riudoms (Tarragona)
ESTAT ACTUAL
PLANTA BAIXA

e 1/100
JOAN C. GAVALDÀ

3

JORDI J. ROMERA

c/Closa de Mestres 11 4tB, REUS. t/f 977 755 168
01-12RE-40

ÀMBIT D'ACTUACIÓ: 563,36 m²
PLANTA BAIXA

PAVIMENT A SUBSTITUIR
CATES ARQUEOLÒGIQUES

N

escales d'ImpressIó
DIN A1

1/1000

1/250

1/100

1/20

1/10

DIN A3

1/2000

1/500

1/200

1/40

1/20

+10,22

+7,06

+0,98

+0,98
+0,50

+0,50
-0,02

+0,17

+0,17

+0,02

-0,05

SECCIÓ LONGITUDINAL

+0,02

SECCIÓ TRANSVERSAL

N
ÀMBIT D'ACTUACIÓ: 573,18 m²

Quadre general
Caixa de terra regulable de 4 elements tipus Simon K45 (2 K22/9 + 2 K76/9 + 2 K128B/9)
+0,34

Previsió de futura connexió
Rack
Làmina de llautó de 5 mm encunyada enrasada amb el paviment de ventilació del Càviti
+0,85

+0,25

+1,85

1.10

Nova distribució dels bancs existents

+0,22
1.07

1.13

2.74

2.10

1.29

+0,50

2.00

+0,25

1.20

4.20

1.27

4.20

+0,17
12,0% PENDENT

1.90
0.75

2.12

0.80

5.60

1.20

5.60

0.69

0.69

0.80

5.60

0.80
0.80
0.20
0.40

1.60

+0,02

4.64

+0,50

+0,98

1.20

1.07

0.40 0.40

+0,11

4.20

0.69
0.35

0.69

0.69

2.00

0.80

5.60

0.40

+0,20

0.40

3.20

1.50

0.40
2.98

2.40

0.80

3.20

0,2% PENDENT

5.60

12.00

0.20

0.80

0.20

4.02

0.80

-0,05
4.28

-0,02
3.43

-0,40

ARQUITECTES

5.60

F I G U ER O L A G A V A L D À R O M E R A

0.80

5.60

4.80

0.30
0.69

1.76

0.45

4.20
0.69

0.30

9,9% PENDENT

PROJECTE BÀSIC DEL NOU PAVIMENT DE L'ESGLÉSIA DE
SANT JAUME DE RIUDOMS

PROMOTOR:
SITUACIÓ:
ABRIL 2021

Església Parroquial de Sant Jaume de Riudoms
Pl/ de l'església, 4 Riudoms (Tarragona)
PROPOSTA
PLANTA I SECCIÓ
COTES I SUPERFÍCIES
INS. D'ELECTRICITAT

e 1/100
JOAN C. GAVALDÀ

4

JORDI J. ROMERA

c/Closa de Mestres 11 4tB, REUS. t/f 977 755 168

+0,87

01-12RE-40

escales d'ImpressIó

PLANTA BAIXA

DIN A1

1/1000

1/250

1/100

1/20

1/10

DIN A3

1/2000

1/500

1/200

1/40

1/20

DETALLS PAVIMENT PROPOSTA e 1/10

Capella del
Santíssim

+0,34

N

+0,85

27

9

Magatzem
Serveis
+0,25

23

11

17

22

3

12

DETALL 2 e 1/20
13

14

15

16

DETALL 2

10

+1,85

27

10

8

7

+0,22

+0,50

+0,17
Capella d'accés al
Santíssim

Capella de
Santa Llúcia

04

+0,25
Baptisteri
Orgue

29 28

Sagristia

7

Dormició de la
Mare de Déu

22

+0,02
-0,02

+0,50

+0,98

-0,05

19

18

3

12

13

14

15

16

5

3

12

13

14

15

16

10

29

28

3
2
6

Crist Jacent

1

Altar Major
St. Jaume i St. Sebastià

4

22 21 20

+0,11

Capella del
Sant Crist

Capella de la
Sagrada Família

Capella de la Mare
de Déu del Roser

Capella de la
Immaculada

+0,20

+0,87

Capella de la Mare
de Déu del Carme
(antic balcó de l'orgue)

Capella de la Mare
de Déu de Montserrat

DETALL 1 e 1/20
26

25 22

2

12

13

14

15

16

25

7

PLANTA BAIXA. PAVIMENT

ÀMBIT D'ACTUACIÓ: 563,36 m²

+0,98
+0,50

SECCIÓ LONGITUDINAL

+0,17

+0,02

LLEGENDA DE MATERIALS

DETALL 1
1
2
3

14

19
24

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PLANTA BAIXA. DISTRIBUCIÓ CÁVITI

Pedra natural polida (no abrillantada) amb porus tancat
de 3 cm gruix color negre
Pedra natural polida (no abrillantada) amb porus tancat
de 3 cm gruix color torrat
Pedra natural polida (no abrillantada) amb porus tancat
de 3 cm gruix color crema
Ambó de pedra
Pas d'instal·lacions
Altar nou de pedra
Graó de pedra natural
Paviment de pas entre capelles a conservar i/o restaurar
Rampa existent d'accés a la Capella del Santíssim de
pedra flamejada
Rampa de pedra flamejada
Mur ceràmic
Capa de morter de 2 cm de gruix
Capa de formigó H-25 de 4 cm de gruix amb armat de
malla de ø 6 30/20
Càviti C-10
Capa de morter de calç de neteja i regularització de 5 cm
de gruix
Terreny natural compactat
Junta de llautó
Tub corrugat de ø 60 mm de ventilació
Làmina de llautó de 5 mm encunyada enrasada amb el
paviment
Caixa de terra regulable de 4 elements tipus Simon K45
(2 K22/9 + 2 K76/9 + 2 K128B/9)
Làmina de llautó de 5 mm enrasada amb el paviment
Poliestirè expandit
Làpida d'un hipotètic sepulcre
Càviti C-55
Graó massís de pedra natural polida (no abrillantada)
amb porus tancat de 40x16 cm de color torrat
Base de peça ceràmica per als graons
Barana (veure detall 2)
Platina 50x10 mm d'acer inox acabat mate
Platina 10 mm d'acer inox acabat mate de remat

ARQUIT ECTES

-0,05

FIGUER OLA G A V ALD À RO M ER A

-0,02

PROJECTE BÀSIC DEL NOU PAVIMENT DE L'ESGLÉSIA DE
SANT JAUME DE RIUDOMS
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Església Parroquial de Sant Jaume de Riudoms
Pl/ de l'església, 4 Riudoms (Tarragona)
PROPOSTA
MATERIALS I DETALLS
CONSTRUCTIUS

e 1/100 1/20 1/10
JOAN C. GAVALDÀ

5

JORDI J. ROMERA

c/Closa de Mestres 11 4tB, REUS. t/f 977 755 168
01-12RE-40

escales d'ImpressIó
DIN A1

1/1000

1/250

1/100

1/20

1/10

DIN A3

1/2000

1/500

1/200

1/40

1/20

24

3

