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OBJECTE 
L’objecte d’aquest document és donar a conèixer el R.D. 312/2005 “Clasificación de los productos de la 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia al fuego” (BOE 2-04-2005; en vigor a partir de 2-07-2005) que a més d’aprovar la nova 
classificació europea dels productes de la construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i resistència al foc, fixa els nous assaigs i la correspondència de les noves 
classificacions amb les actuals. 
Aquest Real Decret ve a completar la transposició a Espanya de la Directiva 89/106/CEE sobre Productes 
de la Construcció. 
 
 
ANTECEDENTS 
En el marc de la Unió Europea s’aproven Directives que tenen l’objectiu bàsic d’unificar criteris i facilitar el 
lliure mercat entre els estats membres de la Unió. 

Aquestes Directives han de ser transposades a cada país mitjançant els corresponents Decrets que faran 
obligatòria l’adequació de la normativa interna de cada estat membre als paràmetres comuns de la Unió 
Europea. 
 
A títol d’exemple, i amb especial incidència en l’àmbit de l’edificació, cal destacar la  Directiva 89/106/CEE 
sobre Productes de la Construcció 
 

La Directiva 89/106/CEE amb l’objectiu d’eliminar obstacles en els intercanvis comercials de productes de la 
construcció dins del mercat intern de la Unió Europea, estableix els requisits que han de reunir els productes 
emprats a la construcció a fi de garantir el lliure mercat.  
La mateixa Directiva fixa els requisits essencials aplicables a les obres ja siguin d’edificis o d’enginyeria civil.  
Entre aquests requisits hi ha el de Seguretat en cas d’incendi on s’especifica que les obres hauran de 
projectar-se i construir-se de forma que, en cas d’incendi: 
- la capacitat de sustentació de l’obra es mantingui durant un període de temps determinat; 
- l’aparició i la propagació del foc i del fum dins de l’obra estiguin limitats; 
- la propagació del foc a obres veïnes estigui limitada; 
- els ocupants puguin abandonar l’obra o ser rescatats per altres mitjans; 
- es tingui en compte la seguretat dels equips de rescat 

 
Per tal de donar compliment als requisits fixats per la Directiva, les característiques tècniques dels 
productes, entenent com a aquests a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb 
caràcter permanent a les obres, hauran de complir les següents condicions: 
a) Han de tenir unes característiques que permetin que les obres a les que s’hi incorporin puguin 

assolir els requisits essencials, com el de seguretat en cas d’incendi, fixats per la Directiva.  
b) Que portin el marcatge CE, indicatiu de que el producte és conforme a normes de transposició de 

normes harmonitzades o conforme a un Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu (DITE) o a 
especificacions tècniques nacionals reconegudes (en la mesura en que no existeixin les 
especificacions tècniques harmonitzades esmentades anteriorment).  
(El fet de que un producte tingui el marcatge CE porta implícit la seva classificació segons la nova 
reglamentació europea. El marcatge CE és una marca de mínims de seguretat i no s’ha de confondre amb 
altres marques de qualitat) 
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Aquesta Directiva va ser transposada a l’estat espanyol mitjançant el R.D. 1630/1992 “Disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE”   
La seva entrada en vigor s’està fent de manera progressiva, en la mesura en que van estant 
disponibles les especificacions tècniques europees (normes harmonitzades i guies DITE) i es van 
establint períodes de coexistència a més de les dates d’entrada en vigor del marcatge CE per a una 
sèrie de productes i famílies de productes.  

 
(Per exemple, tenen la obligatorietat de portar el marcatge CE, entre d’altres, els següents productes: 

- a partir de 1-01-1998 → calderes d’aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos 
d’una potència nominal entre 4kW i 400kW (ambdós inclosos) i produïdes 
en sèrie. 

- a partir de 1-07-1999 → ascensors 
- a partir de 29-05-2002 → extintors (aparells a pressió) 
- a partir de 13-05-2003 → aïllaments tèrmics -per aplicacions en l’edificació- de llana mineral i de 

poliestirè expandit 
- a partir de 1-12-2004 → aïllaments tèrmics -per aplicacions en l’edificació- de poliestirè extruit i 

d’escuma rígida de poliuretà 
- a partir de 1-12-2005 → Foses sèptiques prefabricades (petites instal·lacions de depuració d’aigües 

residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents) 
- .... etc.) 

 
Lligat amb el requisit Seguretat contra incendi” de la Directiva, i amb la necessitat de fixar un marc 
comú de classificació de les propietats de reacció i resistència al foc dels productes de construcció i 
dels elements constructius, cal adoptar un sistema de classificació a nivell comunitari que es concreta 
en les següents normes harmonitzades europees: 

- UNE-EN 13501-1:2002 “Clasificación de la reacción al fuego de los materiales de construcción” 
pels materials.  

- UNE-EN 13501-2:2002 “Clasificación de resistencia al fuego de elementos de construcción, 
excepto cubiertas y sistemas y servicios de ventilación ” pels elements i productes de la construcció.  

 
 
 
MARC LEGAL ACTUAL 
 
A continuació s’exposa una relació de les diferents reglamentacions que, en la actualitat, incorporen 
exigències de propietats de reacció i de resistència davant el foc pels materials i elements constructius: 
 
 
- NBE-CPI/96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (RD 2177/1996) 

Per classificar els materials de construcció segons la seva reacció al foc, la NBE-CPI/96 fixa les 
classes segons la norma espanyola de classificació i d’assaig UNE 23.727:1990 1R “Ensayos de 
reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en 
construcción”.  

Així mateix, el comportament davant del foc d’un element constructiu es fixarà en base l’assaig de 
tipus de foc normalitzat segons la norma espanyola UNE 23 093 “Ensayo de la resistencia al fuego de 
las estructuras y elementos de la construcción”.  

 
 
 
- RSCIEI “Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales” (RD 
2267/2004) 

Aquest reglament incorpora exigències de propietats de comportament al foc dels materials o elements 
constructius i ho fa segons les dues classificacions, l’estatal i la nova classificació europea, definint així 
una certa correspondència entre ambdues.  

Per tant, la classificació del comportament al foc dels materials de construcció en establiments 
industrials es pot fer segons la norma de classificació i d’assaig UNE 23.727:1990 1R “Ensayos de 
reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en 
construcción” o la norma europea UNE-EN 13501-1:2002. Euroclasses.  
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Pel que fa al comportament davant del foc dels elements constructius es pot definir en base 
l’assaig de tipus de foc normalitzat segons la norma UNE 23 093 “Ensayo de la resistencia al fuego de 
las estructuras y elementos de la construcción” o bé segons la nova classificació europea en base la 
norma UNE-EN 13501-2:2002 “Clasificación de resistencia al fuego de elementos de construcción, 
excepto cubiertas y sistemas y servicios de ventilación ” 

 
 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

De propera aparició, el Codi Tècnic de l’Edificació serà el marc normatiu que concretarà els requisits 
bàsics de qualitat de l’edificació fixats l’any 1999 per la LOE “Ley de Ordenación de la Edificación” 
(Llei 38/1999, BOE 6-11-1999). 

 
El CTE es desenvolupa en dues parts: 
- La primera conté les disposicions i condicions generals d’aplicació del CTE i les exigències bàsiques que 

han de complir els edificis. 
- La segona està formada per una sèrie de Documents Bàsics (DB) per al compliment de les exigències 

del CTE.  
Entre aquests, hi ha el Document Bàsic “Seguridad en caso de Incendio” (DB SI) que estableix  -entre 
d’altres- els paràmetres mínims de comportament davant del foc dels materials i dels elements 
constructius.  
Una de les novetats d’aquest document és que aquestes  condicions seran, exclusivament, segons les 
noves classificacions europees.  

 
 
 
 
 
 
 

Amb la situació anteriorment exposada, es fa necessari l’aparició d’una disposició que transposi a 
Espanya la obligatorietat d’aplicar les normes harmonitzades a les que fa referència la Directiva de 
Productes de la Construcció.  

És en aquest sentit que aquest RD 312/2005 “Clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego” dóna legalitat a l’aplicació de les noves classificacions europees i als seus assaigs, a més d’establir 
una correspondència entre les classificacions estatals i les europees durant el període de coexistència 
d’ambdues, encara que cal tenir present que en un futur no molt llunyà, tots els productes estaran 
classificats d’acord a normes europees. 

 
A continuació es fa, de forma detallada, una exposició de les vigents i noves classificacions de: 
  

1. REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS 
2. RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 
amb l’objectiu de facilitar la comprensió d’aquests nous conceptes i els conseqüents canvis que hi van 
associats.  



NOVA CLASSIFICACIÓ EUROPEA DELS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ I DELS 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS EN FUNCIÓ DE LES SEVES PROPIETATS DE REACCIÓ 
I DE RESISTÈNCIA DAVANT DEL FOC 
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1. REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS 
 
 
1.1) CLASSIFICACIÓ NACIONAL DE REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS SEGONS LA NBE-CPI/96 I LA 

NORMA ESPANYOLA UNE 23.727:1990 1R 
 

La NBE-CPI/96 estableix unes exigències de comportament davant el foc per als materials d’acabat o 
de revestiment, per al mobiliari fix que representi una implantació massiva en locals de determinat ús i 
per a tots aquells materials, que per la seva abundància o situació, poden incrementar el grau de perill 
d’un incendi (materials inclosos en parets o tancaments, materials d’aïllament en cel-rasos o terres 
elevats, etc.) 

 
Per classificar els materials de construcció segons la seva reacció al foc, la mateixa norma determina 
que es farà fixant les classes segons la norma de classificació i d’assaig UNE 23.727:1990 1R 
“Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales 
utilizados en construcción”.  
Aquestes classes, denominades M0, M1, M2, M3 i M4, indiquen la magnitud relativa amb la qual els 
materials corresponents poden afavorir el desenvolupament d’un incendi. 
 
M 0: material no combustible davant l’acció tèrmica normalitzada de l’assaig  
 (vidre, materials petris i ceràmics, metalls, guixos, llana de roca, etc.) 
M 1: material combustible però no inflamable, el que implica que la seva combustió no es manté quan 

desapareix l’aportació de calor des d’un focus exterior.  
(PVC, llana de vidre, DM, fòrmica, vernissos ignífugs, etc.) 

M 2: material amb grau d’inflamabilitat baixa (fusta) 
M 3: material amb grau d’inflamabilitat mitja (fusta) 
M 4: material amb grau d’inflamabilitat alta 

 
UNE 23.727-90 

REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS  

característiques CLASSIFICACIÓ 

COMBUSTIBLE INFLAMABILITAT 

M0 NO NO 

M1 SI NO 

M2 SI SI Moderada 

M3 SI SI Mitja 

M4 SI SI Alta 
 
 

Període de vigència d’aquesta classificació nacional: 
- A partir de l’entrada en vigor del RD 312/2005 (2 de juliol de 2005) les dues classificacions 

nacionals i europees són vàlides sempre i quan el marcatge CE del producte en qüestió no sigui 
obligatori, ja que en aquest darrer cas, la marca CE ja porta implícit la classificació feta segons els 
nous assaigs europeus.  

- A l’entrada en vigor del futur Codi Tècnic de l’Edificació caldrà que els materials es demanin 
segons les noves classificacions europees ja que aquest, només contempla la nova classificació. 

(Si el marcatge “CE” ja fos exigible a aquest producte en qüestió i els models d’assaigs per a la 
reacció al foc per a la nova classificació encara no estiguessin determinats, caldrà acreditar la classe 
de reacció al foc segons la norma UNE 23727:1990 mitjançant un sistema d’avaluació de la 
conformitat equivalent a la del marcatge CE) 
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1.2) CLASSIFICACIÓ EUROPEA DE REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS SEGONS EL RD 312/2005 I 
LA NORMA UNE-EN 13501-1:2002. EUROCLASSES 

 
- Les noves classes són A1, A2, B, C, D, E, F que es corresponen conceptualment amb les següents 

definicions: 
 

A1:   No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc 
A2:     No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc 
B: Combustible. Contribució molt limitada al foc 
C:  Combustible. Contribució limitada al foc 
D:  Combustible. Contribució mitja al foc 
E:  Combustible. Contribució alta al foc 
F:  Sense classificar 

 

- A més, en els assaigs també es considera les classificacions addicionals següents, que són de caràcter 
obligatori en la majoria de classes tot i que n’hi ha alguna que queda exempta de classificar-se sota 
algun d’aquests conceptes (veure quadre): 

- opacitat dels fums, s (smoke) amb denominació s1, s2, s3 , per a baixa, mitja o alta opacitat de 
fums (incorpora els conceptes de velocitat de propagació i producció total de fums). 

- caiguda de gotes o partícules inflamades, d (drop) amb denominació d0, d1, d2, per a nul·la, 
mitja o alta caiguda de gotes o partícules inflamades. 

 
- Per últim, la classificació no només depèn del comportament davant el foc dels materials, sinó també de 

la forma en què aquests es col·loquen sobre el substrat ja que els assaigs d’un mateix material sobre 
diferents aplicacions finals pot donar diferents classificacions. 
Per tant, els materials també cal que es classifiquin segons la seva aplicació final, Així doncs la 
classificació dels materials per a parets i sostres aniran sense subíndex, per als terres portaran el 
subíndex FL (floor) i la dels productes lineals per a aïllaments de canonades portaran el subíndex L 
(line).  

 
LES EUROCLASSES:  UNE EN 13501-1:2002 

COMBUSTIBILITAT Aplicació final 

parets 
sostres 

terres Productes 
lineals per a 
aïllament tèrmic 
de canonades COMBUSTIBLE CONTRIBUCIÓ AL FOC 

A1 A1FL A1L NO NO grau màxim 

A2 A2FL A2L NO NO grau menor  
(duració de la flama ≤20s)  

B BFL B L SI SI Molt limitada 

C  CFL C L SI SI Limitada 

D DFL D L SI SI Mitja 

E EFL E L SI SI alta 

Classificació 
segons: 
(classificació 
principal) 

 

F FFL FL Sense classificar, sense comportament determinat 

OPACITAT DE FUMS Baixa s1 

Mitja s2  Quantitat i velocitat d’emissió 

Alta s3 

Observacions: 
Les classes A1, A1FL, i  
A1L;  E, EFL i EL;  i F, FFL i 
FL  no es classifiquen 
sota aquest concepte. 

Sense caiguda (UNE-EN 13823:2002) en 600s d0 

Sense caiguda (UNE-EN 13823:2002) durant més 10s d1 

Classificacions 
addicionals 
segons: 

CAIGUDA DE GOTES 
O DE 
PARTÍCULES 
INFLAMADES  Ni d0, ni d1 d2 

Observacions: 
Les classes A1, A1FL i 
A1L, i F, FFL i  FL no es 
classifiquen sota aquest 
concepte. 

El tractament d’algunes famílies de productes dóna lloc a classificacions específiques (terres, productes lineals per a aïllament 
tèrmic). El tractament d’altres productes encara en estudi (cables, canals, tubs,..)  pot donar lloc a nous quadres de classificació 
que s’aniran publicant en el BOE com a desenvolupament del RD 312/2005. 

A l’Annex I del RD 312/2005 es poden trobar una sèrie de materials i productes classificats sense 
necessitat d’assaigs.  
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CLASSIFICACIÓ DE LES COBERTES I ELS RECOBRIMENTS DE COBERTES DAVANT D’UN FOC EXTERIOR 
en base la norma UNE ENV 1187:2003. 

- BROOF (t1) 
 dóna compliment a tota una sèrie de condicions 
fixades per l’assaig 

- FROOF (t1) 
no té cap comportament determinat 

  
A l’Annex II del RD 312/2005 s’estableix una classificació de les cobertes i els recobriments de 
cobertes (producte que constitueix la capa superior del conjunt de la coberta) davant d’un foc exterior 
en base la norma UNE ENV 1187:2003. 
Aquesta norma preveu tres mètodes d’assaig diferents (XROOF (t1), XROOF (t2) i XROOF (t3)) que responen a 
diferents escenaris de risc d’incendi. (t1 = “pavesa” en flames; t2 = “pavesa” en flames + vent; t3 = “pavesa” en 
flames + vent + radiació) 

En territori espanyol, els productes afectats per aquesta classificació cal que ho siguin segons l’assaig 
XROOF (t1). (Cada estat membre de la Unió Europea té potestat per a determinar l’assaig aplicable en el seu territori) 

També al mateix Annex II es classifiquen, sense necessitat d’assaigs, algunes cobertes i recobriments 
d’aquestes segons la seva reacció davant d’un foc exterior.  
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1.3) CORRESPONDÈNCIES DE REACCIÓ AL FOC ENTRE LA CLASSIFICACIÓ NACIONAL I LA NOVA 
CLASSIFICACIÓ EUROPEA 

 
 
El R. D. 312/2005 “Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego” i en concret l’Annex IV “Adaptación de 
las exigencias reglamentarias de reacción al fuego” estableix unes taules de correspondència dels 
valors de reacció al foc  segons la norma espanyola UNE 23.727 i les classes alternatives segons la 
norma europea UNE-EN 13.501-1:2002.  
Aquestes correspondències són vàlides en el període de coexistència d’ambdues classificacions 
 
 
Classes de REACCIÓ al FOC: CORRESPONDÈNCIES ENTRE LES DIFERENTS CLASSIFICACIONS 

Classe que cal acreditar segons la norma UNE-EN 13501-1:2002(1) Classe exigida 
conforme a la 
norma:  
UNE 
23727:1990 

Revestiments de parets o sostres, 
Aïllaments tèrmics (no lineals) o 
acústics i Conductes 

Productes lineals per a 
aïllament tèrmic en 
canonades 

M0 A1   o   A2-s1,d0    A1L  o   A2L-s1,d0    

M1 B-s3,d0 BL-s3,d0 

M2 C-s3,d0(2) CL-s3,d0(2) 

REVESTIMENTS 

- de parets i 
sostres, 

- d’aïllaments 
tèrmics o 
acústics i  

- de conductes 
M3 D-s3,d0 DL-s3,d0 

    

M0 A1FL  o   A2 FL–s1 

M1 A2FL–s2 

M2 BFL–s2 

REVESTIMENTS 

- de terres 

M3 CFL–s2 
    

ELEMENTS 
TÈXTILS 
SUSPESOS 

M1 Classe 1 segons norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos 
textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de 
clasificación” 

    

BUTAQUES i 
SEIENTS 
TAPISSATS 

a les que 
s’exigeixi 
classe de 
reacció al foc 

Hauran d’acreditar haver passat l’assaig segons les normes següents: 

a) UNE EN 1021-1:1994, “Valoración de la inflamabilidad del 
mobiliario tapizado. Parte 1. Fuente de ignición: cigarrillo de 
combustión” 

b) UNE EN 1021-2:1994, “Valoración de la inflamabilidad del 
mobiliario tapizado. Parte 1. Fuente de ignición: llama equivalente 
a una cerilla” 

 
(1) S’admet que tota classe, amb índexs iguals o més favorables que els índexs corresponents d’una altra classe, satisfà 

les condicions d’aquesta. Tant els índexs principals (A1, A2, B, C, D o E) i (A1FL, A2 FL, B FL, C FL, D FL o E FL), com el de 
producció de fum (s1, s2 o s3) i el de caiguda de gotes/partícules inflamades (d0, d1 o d2) són més desfavorables en 
sentit creixent.(E més desfavorable que A; s3 més desfavorable que s1; d2 més desfavorable que d0) 

(2) Quant aquesta classe pertanyi a un material de gruix inferior a 1,0 mm i de massa inferior a 1,0 kg/m2, també serà 
vàlida per a aquelles aplicacions a les que s’exigeixi classe M1. 
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1.4) COMENTARIS A LA SITUACIÓ ACTUAL DE CLASSIFICACIÓ A LA REACCIÓ AL FOC 
 
 
Per tant i amb el que s’ha exposat fins ara, cal tenir present que la nova classificació dels materials davant 
el foc comporta una manera més complexa d’identificar i determinar a l’hora de definir els materials que 
intervenen a l’obra. 
 
- Ja no n’hi ha prou en saber el grau de combustibilitat del material (A1, A2, B, C, D, E i F), sinó que cal 

saber el seu comportament davant d’altres paràmetres com són el fum (producció i velocitat de 
propagació d’aquests; s1, s2 i s3) i la producció i caiguda de partícules o gotes inflamades (si se’n 
produeixen o no, o en el cas de que es produeixen el temps que tarden a apagar-se; d0, d1 i d2). 

 
- Pren especial rellevància quina serà la col·locació d’aquests materials a l’obra ja que de la seva 

classificació i situació en obra dependrà la seva idoneïtat per a l’ús destinat doncs caldrà complir els tres 
paràmetres de classificació simultàniament (combustibilitat, fums i caiguda de gotes o partícules 
inflamades).  

Així doncs i amb l’objectiu de facilitar la feina i familiaritzar-nos amb els nous conceptes, s’exposa a 
continuació la taula de “Classe de reacció admissible en els materials de revestiment” de la NBE-CPI/96 
(art. 16.1) amb les classificacions corresponents segons les Euroclasses. 

 
 

Revestiments de terres Revestiments de parets i sostres TIPUS DE RECORREGUT D’EVACUACIÓ 
NBE-CPI/96 Euroclasses NBE-CPI/96 Euroclasses 

PROTEGITS M2 BFL–s2 M1 B-s3,d0 Recorreguts en recintes 

NORMALS Ús 
hospitalari 

M2 BFL–s2 M1 B-s3,d0 

  Altres usos M3 CFL–s2 M2 C-s3,d0 
    

 
Seguint amb la correspondència de classes, a l’article 16.3  de la NBE-CPI/96 es fixa que els materials 
situats en l’interior de falsos sostres o terres tècnics, tant els utilitzats per a aïllament tèrmic com per a 
condicionament acústic, com els que constitueixin o revesteixin conductes d’aire condicionat o ventilació 
seran de classe M1 o més favorable. En base a la nova classificació caldrà demanar o acceptar un 
material classificat com a B-s3,d0 per a aquests usos.  

 
Adaptació de la reglamentació vigent i període de coexistència: 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, és a partir del  2 de juliol de 2005 -data d’entrada en vigor del RD 
312/2005- que les dues classificacions són vàlides sempre i quan el marcatge CE del producte en qüestió 
no sigui obligatori, ja que en aquest cas, el marcatge CE ja porta implícit la classificació feta segons els 
nous assaigs europeus.  
A més, quan el futur Codi Tècnic de l’Edificació entri en vigor, i tenint present que aquest només 
contempla la nova classificació, caldrà que els materials es demanin en base a les noves classificacions 
europees.  

(Si el marcatge “CE” ja fos exigible a aquest producte en qüestió i els models d’assaigs per a la reacció 
al foc per a la nova classificació encara no estiguessin determinats, caldrà acreditar la classe de reacció 
al foc segons la norma UNE 23727:1990 mitjançant un sistema d’avaluació de la conformitat equivalent a 
la del marcatge CE) 
 
 
Assaigs i classificació de la reacció al foc dels materials 
Els productes estaran assajats i classificats per laboratoris acreditats per una entitat oficialment reconeguda. 
En el moment de la seva presentació, els Certificats d’assaigs han d’haver estat emesos en els 5 anys anteriors 
(tant si es tracta de la classificació nacional com de la nova classificació europea). 



2. RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
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2.1) CLASSIFICACIÓ NACIONAL DE RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
SEGONS LA NBE-CPI/96 I LA NORMA UNE 23 093 
El comportament davant del foc d’un element constructiu es defineix pel temps durant el qual 
l’esmentat element ha de mantenir aquelles condicions que li siguin aplicables durant l’assaig de 
tipus de foc normalitzat segons la norma UNE 23 093 “Ensayo de la resistencia al fuego de las 
estructuras y elementos de la construcción”.  

Les condicions assajades són:  
a) Estabilitat o capacitat portant 
b) Absència d’emissió de gasos inflamables per la cara no exposada al foc 
c) Estanqueïtat al pas de flames o gasos calents 
d) Resistència tèrmica suficient per impedir que es produeixin a la cara no exposada temperatures 

superiors a les que s’estableixen a l’esmentada UNE. 

Estabilitat al foc (EF): l’element constructiu (estructura) garanteix la condició a). 
Paraflames (PF):  l’element constructiu (tancament) garanteix les condicions a), b) i c). 
Resistent al foc (RF): l’element constructiu (tancament) garanteix les condicions a), b), c) i d). 
L’escala de temps normalitzada segons aquesta norma UNE és 15, 30, 60, 90, 120, 180 i 240 minuts. 

 
Període de vigència d’aquesta classificació nacional: 
- A partir de l’entrada en vigor del RD 312/2005 (2 de juliol de 2005), la resistència al foc assajada d’un 

producte per a una aplicació determinada seguirà sent admissible per a aquesta aplicació fins al final 
del període de validesa de l’assaig del producte, però mai, en cap cas tindrà validesa després de 
l’entrada en vigor del marcatge CE obligatori per a aquest producte. 

- A l’entrada en vigor del futur Codi Tècnic de l’Edificació caldrà que els productes es demanin 
segons els nous assaigs europeus ja que és així com ho contempla el CTE. 

 
 
 
2.2) CLASSIFICACIÓ EUROPEA DE LES PROPIETATS DE RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS 

CONSTRUCTIUS SEGONS EL RD 312/2005 I LA NORMA UNE-EN 13501-2:2002. “Clasificación de 
resistencia al fuego de elementos de construcción, excepto cubiertas y sistemas y servicios de ventilación ” 
Les principals noves classes són: 

R:    Capacitat portant (resistance) 
E:      Integritat (integrity) 
I:  Aïllament (insulation) 

i també es contemplen les següents classificacions per a alguns casos concrets:  
W:   Radiació 
M:   Acció mecànica 
C:   Tancament automàtic 
S:   Estanqueïtat al pas dels fums 
P o HP: Continuïtat de l’alimentació elèctrica o de la transmissió de la senyal 
G:          Resistència a la combustió de sutges  
K:          Capacitat de protecció contra incendis 
D:          Duració de l’estabilitat a temperatura constant  
DH:       Duració de l’estabilitat considerant la corba normalitzada temps-temperatura 
F:          Funcionalitat dels extractors mecànics de fum i calor  
B:          Funcionalitat dels extractors passius de fum i calor 
 

L’escala de temps normalitzada per a aquesta norma UNE és 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 i 240 
minuts. 

Amb aquesta nova classificació, les classes s’indiquen de la següent manera: 
R(t): temps que es compleix l’estabilitat al foc o capacitat portant (similar al concepte d’estabilitat al foc, EF) 
RE(t): temps que es compleix l’estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents (similar al 

concepte de paraflames, PF) 
REI(t): temps que es compleix l’estabilitat, la integritat i l’aïllament tèrmic (similar al concepte de 

resistència al foc, RF) 
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2.3) CORRESPONDÈNCIES DE RESISTÈNCIA AL FOC ENTRE LA CLASSIFICACIÓ NACIONAL I LA 
NOVA CLASSIFICACIÓ EUROPEA 

 
El R. D. 312/2005 “Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego” i en concret l’Annex V “Adaptación de 
las exigencias reglamentarias de resistencia al fuego” estableix unes “taules de correspondència” dels 
conceptes aplicables de resistència al foc  als diferents elements constructius (segons la seva funció a 
l’obra) en base a la norma espanyola UNE 23.727 i les classes alternatives segons la norma europea 
UNE-EN 13.501-2:2002. 
Aquestes correspondències són vàlides en el període de coexistència d’ambdues classificacions 
 
 

CLASSIFICACIÓ segons TIPUS D’ELEMENTS  CONSTRUCTIUS i característiques 

reglamentació vigent classificació europea(1) 
    

- sense funció de separació al foc EF-t R t ELEMENTS PORTANTS 
- amb funció de separació al foc RF-t REI t 

    

RF-t EI t PARTICIONS - amb funció de separació al foc 
PF-t  E t  

    

SOSTRES - amb resistència intrínseca la foc RF-t EI t 
    

FAÇANES (murs cortina) i MURS EXTERIORS (inclòs elements de 
vidre) 

RF-t 
PF-t  

EI t 
E t  

    

TERRES ELEVATS  RF-t  *REI t-f  
    

- de penetracions de cables i 
canonades RF-t EI t SISTEMES D’OBTURACIÓ 

- (segellat) de penetracions de 
cables i canonades RF-t EI t 

    

- i elements practicables 
resistents al foc i els seus 
dispositius de tancament 

RF-t 
PF-t 

  **EI2-C t (2) 
E-C t (2) 

PORTES  

- de recinte de planta de l’ascensor PF-t E t (3) 
    

CONDUCTES I “PATINETS”  - per a instal.lacions i serveis RF-t EI t 
CONDUCTES DE 
VENTILACIÓ I COMPORTES  
(exclosos els  utilitzats en 
sistemes d’extracció de calor i 
de fum) 

- resistents al foc  

RF-t EI t 

- en un únic sector d’incendi   RF-t   o 
PF-t 

E600 t CONDUCTES I COMPORTES 
per al control de fum i calor 

- resistents al foc, en més d’un 
sector d’incendi RF-t EI t 

COMPORTES  
per a control de fum 

- en més d’un sector 
RF-t EI t 

EXTRACTORS MECÀNICS (ventiladors) de calor i fum Funcionament durant t 
minuts a 400ºC F400 t (4) 

(1) Hi ha altres paràmetres addicionals que poden figurar en la classificació de cada tipus d’element constructiu (Annex III RD 
312/2005)  

 * La classificació es completa afegint el sufix ”f” per indicar resistència plena al foc (REI t-f ) o el sufix “r” per indicar la resistència, 
únicament, a una temperatura constant (REI t-r ) (Annex III RD 312/2005)  

(2) Mentre no estigui disponible la norma que defineix el procediment d’assaig que permeti assignar el paràmetre C a la classificació 
de les portes resistents al foc (indicatiu de la qualitat de tancament automàtic), s’acceptarà l’absència d’aquest paràmetre, sempre 
que les portes tinguin un sistema de tancament automàtic segons es fixa a l’apartat “Sistemes de tancament automàtic de les 
portes resistents al foc”. 

 ** La classificació I es completa amb el sufix 1 o 2 per indicar la definició de l’aïllament utilitzat. (Annex III RD 312/2005)  
(3) Conforme a la norma UNE EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y 

ensayos – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de puertas de piso”  
(4) Conforme a la norma UNE EN 12101-3:2002 “Sistema de control de humos y calor. Parte 3. Especificaciones para aireadores 

extractores de humos y calor mecánicos” 
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Altres condicions de resistència al foc: 

SISTEMES DE TANCAMENT AUTOMÀTIC DE LES PORTES RESISTENTS AL FOC: 
Han de consistir en un dispositiu segons la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo” 

- Si les portes són de dues fulles 
 a més estaran equipades amb un dispositiu de 
coordinació d’aquestes fulles conforme a la norma:  
 UNE-EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo” 

- Si les portes es preveuen per a que restin 
habitualment en posició d’obertes  
han de disposar d’un dispositiu conforme a la norma 
UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
batientes. Requisitos y métodos de ensayo” 

 
 
 
 
2.4) COMENTARIS A LA SITUACIÓ ACTUAL DE CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA AL FOC 
 
Es pot dir que, conceptualment, la nova classificació de resistència al foc dels elements constructius, 
productes o sistemes no comporta un canvi tan substancial com la nova classificació de reacció al foc dels 
materials, és més un tema de nomenclatura i de nous assaigs així com la forma com aquests es duen a 
terme. 
No obstant, alhora de fixar les característiques de comportament al foc dels diferents elements  de l’edifici 
caldrà tenir present quina és la funció de cada un d’ells en el conjunt de l’edificació.  
Així doncs, un element estructural com un pilar serà R-(t); els elements (horitzontals i verticals) que 
delimiten un sector d’incendi  seran REI-(t) o be EI-(t) segons tinguin funció portant o no, respectivament 
(per exemple, una porta col·locada en un element de sectorització podrà ser EI ja que no té funció portant i 
la paret separadora entre habitacions d’hotel també serà EI-(t) si aquesta no té funció portant). 
 
 
Adaptació de la reglamentació vigent i període de coexistència: 
La reglamentació vigent de protecció contra incendis en els edificis i en els establiments i instal·lacions 
industrials s’adapta, pel que fa a les exigències de resistència al foc, al que estableix l’annex  V de RD 
312/2005 (correspondències entre les classificacions nacional i europees) a partir de la seva entrada en 
vigor (2 de juliol de 2005) . Això implica que a partir d’aquesta data la nova classificació europea ja és 
vàlida a tots els efectes. 
 
Ja s’ha comentat amb anterioritat que la resistència al foc assajada d’un producte per a una aplicació 
determinada seguirà sent admissible per a aquesta aplicació fins al final del període de validesa de l’assaig 
del producte, però mai, en cap cas tindrà validesa després de l’entrada en vigor del marcatge CE obligatori 
per a aquest producte.  
A més a l’entrada en vigor del futur Codi Tècnic de l’Edificació caldrà que els productes es demanin 
segons els nous assaigs europeus ja que és així com ho contempla el CTE. 
 
 
Assaigs i classificació de la resistència al foc dels elements o productes 
Els productes estaran assajats i classificats per laboratoris acreditats per una entitat oficialment reconeguda. 
En el moment de la seva presentació, els Certificats d’assaigs han d’haver estat emesos en els 10 anys 
anteriors (tant si es tracta de la classificació nacional com de la nova classificació europea). 
 


