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RESUM 
 
L‟objectiu d‟aquest projecte és l‟elaboració d‟una guia pràctica per a l‟execució material de 
les exigències del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi Tècnic de 
l‟Edificació CTE DB SI, en els aspectes relatius a la protecció passiva contra incendis. 
 
Aquesta guia pràctica vol ser una eina d‟ajuda per als enginyers d‟edificació i altres tècnics 
no experts en protecció contra incendis, en la presa de decisions sobre la posada en obra de 
sistemes i productes de protecció passiva. 
 
El projecte es centra en la protecció d‟elements estructurals, elements de sectorització, 
conductes i segellats de penetracions. El món de la protecció passiva és molt ampli, i 
abordar-lo en la seva totalitat hagués implicat una superficialitat excessiva. Per aquest motiu 
s‟han descartat les solucions mecàniques com portes, comportes i cortines tallafocs, així 
com extracció de fums. 
 
El projecte es desenvolupa en tres grans blocs:  
 

 Un general de conceptes bàsics sobre incendis i edificació, protecció contra incendis 
i marc normatiu. 

 Un concret sobre l‟execució material de les solucions constructives, descripció dels 
diferents productes i les garanties d‟una correcta posada en obra. 

 Un específic, definit com a eina d‟ajuda per a la presa de decisions sobre solucions 
constructives i productes, i que davant d‟un problema concret, remeti a les parts 
concretes del treball que poden ajudar a resoldre‟l. 

 
Com a base del projecte, s‟ha realitzat un recerca d‟informació a dos nivells: 
 

 Documentació escrita: recerca bibliogràfica, documentació tècnica de productes i 
documentació de cursos i jornades tècniques. 

 Assessorament expert: entrevistes amb persones expertes en el camp de la 
protecció passiva contra incendis. 

 
El resultat és un document tècnic que conté els coneixements bàsics dels que cal disposar 
per a l‟execució material de solucions de protecció passiva, des de l‟elecció del producte fins 
al control final, passant per la recepció i la posada en obra. 
 
També es contemplen les normes d‟ús i manteniment per als futurs responsables de 
l‟explotació de l‟edifici. 
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1 – INTRODUCCIÓ 

 
 
Sobre protecció contra incendis, hi ha molta documentació, principalment la dedicada a 
facilitar l‟aplicació de la normativa en projectes, tant d‟edificació com d‟indústria: instruccions, 
guies, recomanacions, fitxes interpretatives, publicacions, etc. 
 
També hi ha profusió de recursos formatius, com cursos en col·legis professionals, 
associacions empresarials, organismes oficials, etc. 
 
Tanmateix, en aquest camp, existeix un buit en un dels aspectes fonamentals de l‟exercici 
professional de l‟enginyer d‟edificació: l‟execució material a l‟obra de les solucions donades 
als requeriments normatius sobre protecció passiva. 
 
Per arribar a definir que un pilar ha de disposar d‟una R-120, o que un forjat col·laborant ha 
de tenir una REI-90, el dissenyador té al seu abast moltes eines de suport. 
 
Per a comprovar si els nostres elements constructius assoleixen aquests requeriments, 
també comptem amb diferents instruments. 
 
Però quan aquests elements no disposen per si mateixos de les característiques requerides, 
cal adoptar solucions de protecció passiva. I és en aquest moment on, en general, 
comencen a sorgir els dubtes: Quin producte escollir? Quin s‟adapta millor a les necessitats i 
característiques de l‟obra? Com puc saber si el producte que m‟ofereix un comercial 
compleix amb tots els aspectes legals? Com puc saber si l‟execució de la solució és 
l‟adequada? Quins son els punts clau en la posada en obra d‟un sistema determinat? Què 
ha de saber l‟explotador de l‟edifici sobre els sistemes de protecció passiva instal·lats? 
 
L‟objectiu d‟aquest treball és que aquestes i d‟altres preguntes que es pot fer qualsevol 
tècnic en un moment determinat de la seva vida professional, trobin en aquesta guia una 
resposta adequada. 
 
Per a la seva confecció, s‟ha realitzat una àmplia recerca d‟informació, així com un recull de 
l‟experiència professional pròpia de l‟autor, en el camp de la prevenció i extinció d‟incendis, 
així com la d‟altres tècnics i experts en la matèria. 
 
El resultat vol ser una guia pràctica, on es trobi sistematitzat el coneixement necessari per a 
poder afrontar des del rigor tècnic, la determinació i execució material de solucions 
constructives de protecció passiva. 
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2 – INCENDIS I EDIFICACIÓ 

 
 

 
Figura 2.1 Incendi al Gran Teatre del Liceu de Barcelona 

 
Des de l‟inici dels temps, el foc està present en l‟Univers, organitzat com a sistema de 
masses incandescents envoltades d‟altres masses que orbiten al seu voltant. 
 
La “nostra” massa incandescent, el Sol, és la bola de foc que ens permet viure en el nostre 
planeta Terra. L‟escalfor que irradia, fa que Gaia sigui un organisme viu compost per 
multitud d‟espècies animals i vegetals, i on al seu torn, també hi és present el foc de forma 
natural. 
 
L‟espècie humana, nouvinguda en aquest organisme, a més d‟aprofitar el foc del Sol, també 
ha après a aprofitar el foc de la Terra, dominant-lo per a satisfer les seves necessitats més 
bàsiques. 
 
El foc ha donat a la Humanitat infinitat de beneficis, com deslliurar-lo del fred, posar llum en 
la foscor, o modelar metalls i crear enginys. [1] 
 
Però a l‟altre cara de la moneda hi ha el foc que no s‟ha deixat dominar, i apareix de forma 
no desitjada, causant greus perjudicis en forma d‟incendis. 
 
Aquests incendis poden ser grans, petits, forestals, urbans, en soterranis o en plantes altes, 
en vaixells, avions o trens, i aparèixer en qualsevol moment on una energia d‟activació faci 
reaccionar un combustible en un medi comburent. 
 
En el nostre àmbit d‟actuació - l‟edificació - els incendis cobren un especial significat, ja que 
es produeixen en espais confinats. Els fenòmens derivats dels mateixos: gasos a alta 
temperatura –flames- i els productes de la combustió –fums- que s‟expandeixen i ocupen el 
màxim de volum possible. D‟aquí la seva perillositat: la temperatura que malmet els 
elements constructius, comprometent-ne la seva estabilitat, i el fum que tendeix a ocupar-ho 
tot, posant en greu risc la vida de les persones. 
 
Comprendrem millor la lògica de l‟incendi si fem el símil amb una fuita d‟aigua. Els fums es 
comportaran de forma similar a com ho faria l‟aigua, si poséssim l‟edifici de l‟inrevés: L‟aigua 
baixa, mentre que el fum puja. 
 
Per a prendre consciència de les conseqüències que pot tenir un incendi en un edifici, en 
aquest capítol es farà la descripció de diversos casos reals ocorreguts a la ciutat de 
Barcelona en els darrers anys, i es donaran algunes dades sobre aquests successos segons 
diversos paràmetres. 
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Malgrat que les mesures de prevenció i protecció contra incendis estan fent que els incendis 
vagin disminuint, tant en freqüència com en intensitat, el risc zero no existeix, i cal ser 
conscients que hem de construir edificis segurs davant del risc d‟incendi. 
 
Totes les fotografies de sinistres reals que apareixen en aquest treball provenen del fons del 
Cos de Bombers de l‟Ajuntament de Barcelona. 

 
2.1 – DESCRIPCIÓ DE CASOS REALS 

 
Cas 1 – Incendi en un edifici de gran alçada compost per soterranis, planta baixa i 19 
plantes tipus, amb un ús mixt d‟oficines i habitatge. La façana era vidrada, amb gelosia 
d‟acer i alumini. L‟incendi es va iniciar a la planta 17, amb propagació ascendent a les 
plantes 18, 19 i coberta, per façana, patis d‟instal·lacions i caixes d‟escala i ascensor. També 
hi va haver propagació descendent a les plantes 12 i 13, per façana, a causa de la caiguda 
d‟elements incandescents. L‟extinció es va perllongar al llarg d‟unes dues hores, quedant 
seriosament afectats alguns elements estructurals metàl·lics, sense arribar al col·lapse. La 
façana lleugera, en desaparèixer a les primeres fases de l‟incendi, va permetre l‟alliberament 
de molta de l‟energia generada per l‟incendi. És possible que amb una façana tradicional de 
fàbrica, les lesions a l‟estructura haguessin estat majors. [2] [3] 
 

 
Figura 2.2 Propagació per façana 
 

 
Figura 2.3 Propagació per caixa d‟escala 

 

 
Figura 2.4 Pilar deformat 

 

 
Figura 2.5 Fase final 
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Cas 2 – Incendi en un aparcament soterrani d‟un edifici d‟habitatges, on cremen amb 
virulència diversos turismes. La temperatura causa greus lesions en els elements 
estructurals de formigó, en especial en un dels pilars i una jàssera, així com en una zona del 
forjat, que perd la seva capacitat resistent pel grau d‟afectació a les armadures. A més, 
l‟incendi es va agreujar a causa d‟una canonada de plom de gas natural, que discorria pel 
sostre de l‟aparcament, i que per efectes de la temperatura va fondre parcialment. Això va 
causar la fuita del gas que contenia i la consegüent deflagració, amb un alliberament 
d‟energia suficient com per abatre la porta metàl·lica d‟accés a l‟aparcament. 
 

 
Figura 2.6 Vista general zona sinistrada 

 
Figura 2.7 Afectació al forjat 

 

 
Figura 2.8 Afectació a jàssera 

 

 
Figura 2.9 Afectació en pilar, jàssera i forjat 

 
Figura 2.10 Canonada de gas amb fuita 

 

 
Figura 2.11 Efectes de la deflagració sobre  
la porta  

 
Cas 3 – Incendi en una residència per a gent gran, situada en un edifici de l‟Eixample. El 
fals sostre de l‟estança on es va localitzar el foc va col·lapsar, i el fum va passar a l‟interior 
del fals sostre de l‟establiment, distribuint-lo a d‟altres peces. En les fotos es pot veure els 
punts de sortida del fum: instal·lacions de detecció, enllumenat, climatització, i els envans 
que no arribaven fins al forjat. 
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Figura 2.12 Estança incendiada 

 

 
 
 

 
Figura 2.13 Fals sostre col·lapsat 
 

 
Figura 2.14 Pas dels fums 

 

 
Figura 2.15 Pas dels fums 
 

Cas 4 – Incendi en un edifici destinat a centre de distribució d’energia elèctrica d‟un 
establiment sanitari. Les elevades temperatures assolides van causar greus lesions en 
l‟estructura de formigó. En dues de les fotos es pot veure la desaparició parcial de 
l‟entrebigat d‟un forjat. 

 

 
Figura 2.16 Accés principal de l‟edifici 

 

 
Figura 2.17 Entreplanta. Cablejat 
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Figura 2.18 Planta tècnica 
  

Figura 2.19 Afectació pilar, 
jàssera i forjat 

 
Figura 2.20 Afectació pilar, 
jàssera i forjat 

 
Cas 5  - Incendi en un establiment sanitari, on va cremar una habitació. El fum es va 
propagar a d‟altres recintes per mitjà dels conductes ubicats al fals sostre. 

 

 
Figura 2.21 Habitació 
sinistrada 

 
Figura 2.22 Afectació pel fum 

 
Figura 2.23 Afectació pel fum 

 
Cas 6 – Incendi en un edifici de gran alçada compost per quatre soterranis, planta baixa i 
19 plantes tipus, amb un ús d‟oficines. L‟incendi es va iniciar a la planta 12, amb propagació 
ascendent a la planta 13. L‟extinció es va perllongar al llarg d‟unes dues hores, quedant 
seriosament afectats alguns elements estructurals metàl·lics horitzontals, sense arribar al 
col·lapse. Les causes que van afavorir la propagació van ser la manca d‟ampits resistents al 
foc en façanes, les comunicacions verticals d‟instal·lacions no sectoritzades i l‟elevada 
combustibilitat dels materials incorporats a l‟edificació. [2] [3] 
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Figura 2.24 Vista general 

 

 
Figura 2.25 Propagació per 
façana 

 

 
Figura 2.26 Deformació  
estructura metàl·lica 

    
  Figura 2.27 Desplaçament del perfil i ruptura  
  del cordó soldadura 

 
Cas 7 – Incendi en un edifici d’habitatges, entre mitgeres, edificat a principis del segle XX. 
Constava d‟un soterrani, planta baixa i sis plantes pis. A les plantes soterrani i baixa hi havia 
un magatzem tèxtil. L‟estructura era de murs de càrrega de fàbrica de totxo massís amb 
forjats de bigueta metàl·lica. A les plantes baixa i soterrani, part de l‟estructura era de pilars 
de fosa amb bigues en gelosia i perfils metàl·lics. La planta soterrani va cremar en la seva 
totalitat, i la planta baixa, en la seva major part. La propagació del foc de la planta soterrani a 
la baixa es va produir per les escales obertes i forats dels muntacàrregues. La fallada de 
l‟estructura metàl·lica del soterrani va provocar l‟esfondrament parcial de l‟edifici. Les unions 
entre pilars i jàsseres eren pràcticament isostàtiques. Els edificis veïns també van patir 
lesions menors per efecte de la temperatura. [4] 
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Figura 2.28 Esfondrament pati 
interior illa 

 
Figura 2.29 Esfondrament pati 
interior illa 

 
Figura 2.30 Propagació pel buit 
d‟escala 

 

 
Figura 2.31 Vista planta soterrani 

 
Figura 2.32 Deformació pilars fosa i perfil 

 
 
 

 
Figura 2.33 Desplaçament lateral pilar 
de fosa 

 
Figura 2.34 Plastificació  

  pilar de fosa 

 
  Figura 2.35 Ruptura  
  fràgil de pilar de fosa 

 
En aquests set exemples hem pogut veure algunes de les conseqüències dels incendis. Tots 
els fenòmens que s‟hi descriuen son previsibles, i per tant, susceptibles de ser tractats amb 
les eines de prevenció i protecció contra incendis adients: 
 
Afectacions a l‟estructura portant:   Sistemes de protecció estructural 
Propagació del foc i el fum:   Sistemes de sectorització 
Afectacions a instal·lacions de risc:  Sistemes de sectorització 
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En els propers capítols, es desenvolupen tots els aspectes necessaris per a afrontar la 
solució a aquestes situacions, i poder limitar fins a nivells acceptables la seva incidència 
sobre les persones i els edificis. 

 
2.2 – DADES SOBRE INCENDIS 

 
Per a quantificar l‟impacte dels incendis en el nostre entorn, analitzarem les dades 
disponibles a nivell de Barcelona ciutat, resta de Catalunya i Espanya. Cal esmentar que son 
dades heterogènies, ja que no hi ha un sistema de presa de dades unificat, i cada organisme 
(cossos de bombers, administracions, asseguradores, etc) té el seu sistema propi. 
 
Barcelona. En el quadre següent es pot veure la distribució dels incendis on hi va intervenir 
el Cos de Bombers de l‟Ajuntament de Barcelona, en els anys 2010 i 2011, extretes de 
l‟estadística anual del Servei. [5] 
 

Incendis Barcelona 2010 2011 

Exterior 2002 1812 

Habitatges 1151 936 

Residencial públic 24 17 

Administratiu 51 41 

Sanitari 8 13 

Bar, restaurants, espectacles i reunió 95 106 

Docent 22 18 

Comercial 118 87 

Indústria 45 30 

Aparcament 48 59 

TOTAL 3564 3119 

Figura 2.36 Distribució incendis Barcelona 2010 - 2011 

 
Es desprèn una tendència a la baixa en la sinistralitat, i que la major freqüència d‟incidents 
en edificació es troba als habitatges, seguits a molta distància de l‟ús comercial, el recreatiu i 
l‟aparcament, i en menor mesura l‟administratiu, residencial públic, docent i sanitari. 
 
Catalunya (sense Barcelona ciutat). En l‟estadística del Cos de Bombers de la Generalitat, 
els incendis estan dividits en urbans i de vegetació. En el quadre següent es pot veure la 
distribució dels incendis urbans on hi va intervenir aquest Cos, en els anys 2009 i 2010, 
extretes de l‟estadística anual del Servei. [6] 
 

Incendis Catalunya (sense Barcelona) 2009 2010 

Incendis Urbans 14122 13731 

Figura 2.37 Distribució incendis Catalunya 2009 - 2010 

 
Aquí també es pot veure la tendència a la baixa de les intervencions per incendi. També es 
pot constatar que, en xifres aproximades, la proporció d‟incendis per habitant és similar tant 
a Barcelona com a la resta de Catalunya. 

 
Espanya. L‟octubre de l‟any passat, la Fundación Mapfre va publicar un estudi sobre les 
víctimes per incendi a Espanya l‟any 2010. [7] 
 
Aquest valuós estudi, fruit d‟una minuciosa i complexa tasca de recerca de dades, dóna una 
varietat d‟indicadors molt àmplia. D‟aquests indicadors n‟hi ha un que mereix la pena de ser 
destacat, i relaciona el nombre de víctimes mortals per milió d‟habitants: 
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Figura 2.38 Víctimes mortals per milió d‟habitants 1980 - 2010 

 
En aquest gràfic es veu com en els darrers trenta anys, a Espanya, les morts per incendi 
han baixat proporcionalment a menys de la meitat. Aquests resultats son totalment 
coherents amb les estadístiques de Catalunya. 
 
Una de les conclusions a les que s‟arriba en aquest estudi és que a Espanya, l‟índex de 
morts per incendi és dels més baixos del mon, i n‟analitza les causes: 
 

1. El bon comportament davant del foc dels materials de construcció: maons, formigons, 
guix, terratzo, materials ceràmics, etc 

2. La millora dels serveis de bombers, tant en nombre d‟efectius com en recursos 
materials. 

3. Les millores en la legislació i sobre protecció contra incendis, malgrat que aquesta no 
sigui d‟aplicació a la totalitat del parc d‟edificis existent. 

4. Les campanyes de sensibilització i educació, tant per part dels serveis de bombers, 
com d‟altres entitats públiques i/o privades. 

5. Factors sociològics que determinen els hàbits i comportaments de la població. En els 
països de l‟entorn mediterrani, la incidència dels incendis és molt menor que en els 
països del centre i nord d‟Europa. 

 
Directament lligat al punt 4, hi ha dos factors, no esmentats en aquestes conclusions, i que 
en certa manera, també en son responsables d‟aquests xifres: 
 

 La millora en les prestacions dels materials de construcció destinats a la protecció 
contra incendis als edificis.  

La integració d‟Espanya a la Unió Europea, i l‟adopció de tot el seu cos normatiu en matèria 
de seguretat contra incendis i de qualitat en la construcció. 
 
Tots els actors involucrats en el procés constructiu podem aportar el nostre grà de sorra, per 
a que aquestes xifres encara siguin millors, intervenint especialment en l‟ús dels materials 
adequats, i assolint l‟excel·lència en l‟acompliment de la normativa, a nivell de projecte, en 
l‟execució de l‟obra i en l‟ús i manteniment de l‟edifici. 
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3 - PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
3.1 – CONCEPTES GENERALS   

 
El foc no desitjat en forma d‟incendi, és un dels pitjors sinistres que pot patir una edificació al 
llarg de la seva vida útil. Pot tenir diferents nivells d‟afectació, des de la pèrdua de vides 
humanes, fins a greus danys materials, passant pel col·lapse estructural parcial o total. 
 
Davant d‟això, la societat s‟ha volgut defensar d‟aquestes eventualitats, i al llarg dels temps, 
s‟han anat prenent diferents mesures per a evitar-les. 

 
En la societat actual, la lluita contra els incendis s‟afronta en dos nivells: 

 Amb mesures destinades a evitar que el foc es produeixi (Prevenció d’incendis) 

 Amb mesures destinades a minimitzar els efectes d‟un incendi, un cop produït 
(Protecció contra incendis) 

 
En el primer cas hi trobem totes les disposicions reglamentàries, principalment sobre 
instal·lacions susceptibles de ser causa d‟incendis (electricitat, gas, etc..), així com normes 
de conducta humana i consells de prevenció. 
 
En el segon cas hi trobem totes aquelles mesures, principalment disposicions legals, sobre 
protecció contra incendis, de nivell estatal, autonòmic o local. Estan destinades a protegir les 
persones i les edificacions contra els efectes del foc, amb l‟objectiu de preservar la integritat 
física de les persones i minimitzar els danys materials. 
Aquestes mesures es poden materialitzar entres vessants diferents: 
 

 Els edificis: La reacció i resistència al foc dels materials que incorporen, la distribució 
interior dels espais i ajudes a l‟evacuació, com la senyalització. 

 Les instal·lacions: Les instal·lacions de detecció, extinció d‟incendis, i ajudes a 
l‟evacuació, com el control de fums i l‟enllumenat. 

 El comportament dels ocupants: per evitar incendis i actuar correctament en cas de 
produir-se‟n un. 

 
S‟entén per reacció al foc la resposta d‟un material al foc, mesurada en termes de la seva 
contribució al desenvolupament de l‟incendi, i per resistència al foc com la capacitat d‟un 
element de construcció per a mantenir durant un període de temps determinat la funció 
portant que li sigui exigible (R), així com la integritat (E), i l’aïllament tèrmic (I), en els termes 
especificats a l‟assaig normalitzat corresponent. 
 
En relació als edificis, la combustibilitat dels materials incorporats, el tipus d‟estructura 
portant de l‟edifici i la seva protecció, el sistema d‟evacuació, el tipus de portes instal·lades i 
la compartimentació resistent al foc dels diferents espais, etc. s‟agrupen dins de les mesures 
denominades de PROTECCIÓ PASSIVA. Son elements incorporats a l‟edificació que 
formen part de la mateixa, i que mantenen les seves prestacions permanentment, amb 
incendi o sense. 
 
El segon element, independent del tipus d‟edificació, són les instal·lacions per a detectar o 
extingir un incendi, i que només s‟activen en cas d‟incendi. És el cas dels extintors, les 
boques d‟incendi equipades, ruixadors automàtics, detectors, columnes seques, enllumenat 
d‟emergència, etc. Aquestes mesures s‟agrupen dins de l‟àmbit de la PROTECCIÓ ACTIVA. 
 
La darrera component, son les normes o pautes de comportament de les persones davant 
d‟un incendi. Això es materialitza en els plans d‟emergència, la formació ò informació dels 
ocupants de l‟edifici o activitat, la realització de simulacres periòdics d‟aplicació del pla 
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d‟emergència, com a entrenament i element de detecció de possibles millores i el 
manteniment dels sistemes de protecció contra incendis. Totes aquestes mesures 
s‟engloben dins de l‟àmbit de l’AUTOPROTECCIÓ. [8] 

 
3.2 - PROTECCIÓ PASSIVA 

 
Els elements de protecció passiva estan destinats a dificultar el desenvolupament de 
l‟incendi, evitar-ne la seva propagació i afavorir l‟extinció del foc. 
 

 Dificultar el desenvolupament de l‟incendi, incorporant a l‟edifici materials de la classe 
de reacció al foc adequada a cada cas (A1, A2, B, C, D, E i F). 

 Evitar que l‟incendi es propagui, delimitant l‟edifici en sectors d‟incendi, amb la 
resistència al foc adient (E, I, REI) 

 Evitar col·lapses parcials o totals de l‟estructura portant, dotant-la de la resistència al 
foc que precisi, per sí mateixa o per protecció afegida (R) 

 Facilitar l‟evacuació de les persones, gràcies als elements resistents al foc 
(estructurals o de compartimentació) i la senyalització. 

 Garantir la seguretat dels bombers, per mitjà d‟uns temps determinats de resistència 
al foc. 

 
Els paràmetres de classificació més rellevants sobre protecció passiva, dins l‟àmbit d‟aquest 
treball venen definits a la norma UNE-EN 1363-1:2000, sobre condicions generals per als 
assaigs de resistència al foc, i son:  

R  (del francès « résistance », antiga « stabilité au feu – SF »)                                         
E (del francès « étanchéité au feu », antiga « pare-flammes - PF»)                                  
I (del francès « isolation thermique», antiga « coupe-feu - CF»)  

R - Capacitat portant : És el temps en el que la mostra manté la seva capacitat per a 
suportar la càrrega de l‟assaig, i mentre aquest dura. Es donen uns límits de deformació i 
velocitat de deformació de l‟element assajat, que quan se superen, es considera la fallada 
de la capacitat portant. 
 
Per a elements portants sotmesos a flexió, s‟estableixen uns límits de fletxa en mm, i uns 
límits de velocitat en assolir-la, en mm/min. 
 
Per a elements carregats a compressió, es donen uns límits de contracció vertical en mm, i 
de velocitat en assolir-la, en mm/min. 
 
Els valors de la càrrega, es defineixen en les corresponents normes d‟assaig, per exemple, 
el 60% del valor del moment resistent de disseny, en el cas de bigues en càrrega, i el 60% 
de la seva resistència al vinclament, en el cas de pilars en càrrega, tot això, obtingut per 
mitjà de l‟Eurocodi estructural corresponent. 

 

 
Figura 3.1 Límits a flexió -  Javier Parras 



Guia pràctica per a l‟execució material de les exigències del CTE BD-SI  
en relació a la protecció passiva contra incendis 

17 

 
E - Integritat : Capacitat que te un element constructiu amb funció separadora, de suportar 
l‟exposició solament a una cara, sense que existeixi transmissió del foc a la cara no 
exposada, degut al pas de les flames o de gasos calents que poguessin produir la ignició de 
la superfície no exposada, o de qualsevol material adjacent a aquesta superfície. Els criteris 
per avaluar la integritat son: 

 
 Ignició d‟un disc de cotó en la cara 

no exposada 

 Esquerdes o fissures que superin 
determinades dimensions 

 Flama mantinguda en la cara no 
exposada 

 Fallada de la capacitat portant, si és 
el cas  

                   Figura 3.2 J. Parras 

 
I  - Aïllament tèrmic : Capacitat de l‟element constructiu de suportar l‟exposició al foc en un 
sol costat, sense que es produeixi la transmissió de l‟incendi degut a una transferència de 
calor significativa des del costat no exposat. La transmissió ha de limitar-se de forma que no 
es produeixi la ignició de la superfície no exposada, ni de qualsevol material situat a la 
proximitat immediata a aquesta superfície. L‟element també ha de constituir una barrera per 
al calor suficient per a protegir les persones properes a ell. Els criteris per avaluar l‟aïllament 
tèrmic son: 

 
 Que la elevació de la temperatura 

mitja a la cara no exposada estigui 
limitada a 140ºC per sobre de la 
temperatura mitjana inicial, amb una 
elevació de la temperatura màxima en 
qualsevol punt limitada a 180ºC per 
sobre de la temperatura mitjana 
inicial. 

 La fallada del criteri de capacitat 
portant o integritat, també significa la 
fallada del criteri d‟aïllament. 

 

 
 

 
                     Figura 3.3 J. Parras 
 

Com a resum: 
 

Capacitat portant R Deformació màxima 

    Velocitat màxima de deformació 

Integritat E Tampó de cotó 

    Galgues passa/no passa 

    Flames mantingudes 

Aïllament I T mitja major o igual a 140ºC + Ti 

    T màxima major o igual a 180ºC + Ti 

 
Els valors normalitzats que poden tenir aquests paràmetres, els trobem a l‟RD 312/2005, 
modificat per l‟RD 110/2008, sobre classificació dels productes de la construcció i dels 
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència al foc, i son, 
en minuts: 
 
15   20   30   45   60   90   120   180   240   i   360 
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Aquests paràmetres els podem trobar sols, o combinats, per exemple, 
 
Una jàssera: R 60 
Una paret no portant que separa dos sectors d‟incendi: EI 120 
Una paret portant que separa dos sectors d‟incendi: REI 180 
Un conducte de ventilació: EI 120 

 

 
                                          Figura 3.4 Element  portant d‟acer – Placo 
 

 
                                          Figura 3.5 Paret no portant de sectorització - Placo 

 

 
                                         Figura 3.6 Paret portant de sectorització - Placo 
 
En funció de la seva forma d‟actuar, els materials de protecció es classifiquen en dos grups: 
 
Material de protecció per gruix directe contra el foc: Materials que no canvien la seva 
forma física en escalfar-se, aportant protecció contra el foc en base a les seves propietats 
físiques. Es poden incloure materials que continguin aigua que, en escalfar-se, s‟evapori per 
a produir un efecte de refrigeració (exemple: plaques i morters) 
 
Material de protecció reactiva contra el foc: Materials que estan específicament formulats 
per a produir una reacció química en escalfar-se, de forma que en fer-ho proporcionen una 
protecció contra el foc per aïllament tèrmic i un efecte de refrigeració (exemple: pintures 
intumescents o ceràmiques ablatives) [9]. 

 
La tecnologia actual ens permet donar solucions constructives a la pràctica totalitat de 
situacions que se‟ns puguin plantejar: 
 

 Elements de protecció estructural: Morters, plaques i pintures intumescents 

 Elements de sectorització: Panells, plaques 

 Elements de segellat: massilles, morters, pastes 

 Elements de penetració: saquets, anells i pastes intumescents, conductes 
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4 – MARC NORMATIU BÀSIC 

 
En aquest capítol es descriu el marc normatiu bàsic, en relació a la protecció passiva contra 
incendis. En l‟apartat 4.1 es relacionen de forma general els textos més rellevants, i en el 4.2 
es concreten les exigències bàsiques, especificades en el Document Bàsic de Seguretat 
contra Incendis del Codi Tècnic de l‟Edificació. 
 
4.1 – NORMATIVA APLICABLE 

 
Reglament europeu de productes de construcció – Reglament 305/2011 de 9 de març. 
Parlament europeu i Consell. 
 
Aquest reglament deroga la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció (DPC) que 
establia d‟una banda els requisits essencials que havien de complir les obres i productes de 
construcció en matèria de seguretat estructural, protecció contra el foc, seguretat en l‟ús, 
salubritat, medi ambient i aïllaments tèrmic i acústic, i d‟una altra el sistema de marcatge CE 
dels productes de construcció, que garantia que aquests acomplien els requisits essencials. 
El nou reglament continua mantenint aquests requisits essencials, i a més li afegeix 
l‟accessibilitat i la utilització sostenible dels recursos naturals. 
Específicament, en relació a la seguretat en cas d‟incendi es determina que les obres de 
construcció s‟han de projectar i construir de forma que en cas d‟incendi: 

a) La capacitat portant de l‟obra es mantingui durant un període de temps determinat. 
b) L‟aparició i propagació del foc i el fum dins de l‟obra estiguin limitats. 
c) La propagació del foc a obres de construcció veïnes estigui limitat. 
d) Els ocupants puguin abandonar l‟obra o ser rescatats per altres mitjans. 
e) Es tingui en compte la seguretat dels equips de rescat. 

Com es pot veure, tots aquests requisits tenen una relació directa amb la protecció passiva 
contra incendis. 
Tanmateix, una gran part dels articles i annexes no entraran en vigor fins a l‟1 de juliol de 
2013. 

 
Classificació dels productes de construcció i elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i resistència al foc. RD 312/2005 de 2 d’abril, modificat per 
l’RD 110/2008 de 12 de febrer. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 
La Directiva 89/106/CEE de productes de construcció va establir els requisits essencials que 
havien de complir les obres i productes de construcció en matèria de seguretat en cas 
d‟incendi, entre d‟altres. 
En aplicació d‟aquesta Directiva, la Comissió Europea va conformar un marc comú de 
classificació de les propietats de reacció i resistència al foc dels productes de construcció. 
Fins aquell moment, coexistien a Europa més de 30 mètodes diferents, que donaven 
resultats desiguals i no comparables entre ells. 
Per adaptar les classificacions espanyoles a les europees, es va aprovar el RD 312/2005, 
posteriorment modificat per l‟RD 110/2008, per actualitzar-lo, amb la incorporació de 
diferents decisions de la Comissió Europea, aprovades posteriorment. Col·loquialment se‟l 
coneix com el “decret d‟euroclasses” 
Dins l‟àmbit d‟aquest treball, el més rellevant de l‟RD son els annexes III i V. 
En l‟annex III es ressenyen els criteris de classificació europeus: Capacitat portant R, 
integritat E, aïllament I, etc. Aquí s‟indica amb quina norma UNE-EN s‟ha d‟assajar un 
producte determinat, i quines classificacions es poden obtenir. 
En l‟annex V s‟expressen les equivalències entre les classificacions anteriors (EF, RF, PF) i 
les euroclasses (R, EI, REI,...) 
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Llei d’Ordenació de l’Edificació – LOE – Llei 38/1999 de 5 de novembre 
 
Va omplir algunes llacunes legals del procés constructiu, bàsicament en temes de qualitat, 
responsabilitats i garanties per als usuaris. Pel tema que ens ocupa, destaquen dos 
elements de la llei: 

 El director d‟execució de l‟obra: Li atribueix, entre d‟altres, la responsabilitat sobre la 
recepció dels productes de construcció, la correcta execució de l‟obra i gestió 
documental de l‟obra (llibre d‟ordres, documents de control, etc..) 

 Codi Tècnic de l‟Edificació: S‟autoritza al Govern de l‟estat l‟aprovació d‟un codi 
tècnic que estableixi les exigències bàsiques en relació a seguretat i habitabilitat. 

 
Codi Tècnic de l’Edificació – CTE – RD 314/2006 de 17 de març. Ministerio de Vivienda. 
 
Estableix les exigències bàsiques que han de reunir els edificis, en relació a seguretat i 
habitabilitat, d‟acord amb la LOE. També incorpora aspectes d‟accessibilitat. 
S‟estructura en dues parts: la Part I que conté les condicions generals d‟aplicació i la Part II 
que conté els Documents Bàsics on s‟estableixen els requisits bàsics relatius a seguretat 
(estructural, en cas d‟incendi i d‟ús i accessibilitat) i habitabilitat (salubritat, soroll i estalvi 
d‟energia). 
En l‟article 7.1 de la Part I, també s‟especifica que és responsabilitat de la direcció d‟obra i la 
direcció d‟execució d‟obra el control de recepció de productes, equips i sistemes a l‟obra, 
control de l‟execució de l‟obra i el control de l‟obra acabada. 
També es determina en la Part I, que el director d‟obra és el responsable del trasllat de 
responsabilitats als usuaris per al correcte manteniment de l‟edifici. 
Es tracta d‟un codi basat en prestacions, és a dir, estableix els objectius a assolir, però no 
prescriu solucions obligatòries. 
En l‟apartat 4.2 d‟aquest capítol es desenvolupen els requisits bàsics del CTE en matèria de 
protecció passiva. 
 

Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis – Llei 3/2010 de 18 de febrer. Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta llei estableix la intervenció de l‟administració de forma prèvia en la fase de projecte, 
una intervenció de comprovació, immediatament abans de l‟inici de l‟activitat i una posterior, 
amb la realització d‟inspeccions. En el subapartat 5.2.4 s‟amplien les implicacions que la 
intervenció de comprovació té en la protecció passiva contra incendis. 
 
Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis 2008 – 
Ajuntament de Barcelona 
 
És una ordenança municipal amb àmbit d‟aplicació al terme de Barcelona. Incorpora alguns 
aspectes sobre resistència al foc de les estructures i sectorització, complementaris del Codi 
Tècnic de l‟Edificació. 
El més rellevant als efectes d‟aquest treball, és la justificació documental de certs aspectes 
de protecció passiva. En concret, l‟article 6.2 diu que en el moment de demanar la primera 
ocupació, o el control inicial, cal aportar la documentació següent: 

a) Certificat final signat pel tècnic competent, director de les obres i les instal·lacions, 
que acrediti el compliment de les mesures de protecció contra incendis dissenyades 
en el projecte autoritzat amb la llicència. 

b) Certificats que acreditin l‟acompliment de les prescripcions relatives al comportament 
davant del foc dels elements constructius i els materials. 

c) En els casos en què, per assolir la resistència al foc de l‟estructura requerida en la 
normativa vigent, calgui utilitzar l‟aplicació de materials de revestiment (plaques, 
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morters, pintures, etc.), és necessari el certificat d‟una empresa de control de qualitat 
aliena al projecte signat pel tècnic competent que acrediti: 

1. Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica 
en el projecte. 

2. Que el procés seguit en l‟aplicació del producte és correcte i que es correspon 
amb el que defineix el fabricant. 

 
Normes UNE EN 
 
Son els documents on es descriu la metodologia i condicions d‟assaig dels productes, així 
com la seva classificació de resistència al foc. Es ressenyen amb detall en el subapartat 
5.2.1. 
 
 
Webs d’interès per a facilitar la interpretació i aplicació de la normativa: 
 
Bombers de la Generalitat de Catalunya (àmbit d‟actuació tota Catalunya, excepte 
Barcelona ciutat) 
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?
vgnextoid=7659d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7659d2a9fb
ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
En aquest web, els apartats que més interessen, a efectes d‟aquest treball, son: 
 
Instruccions, guies i recomanacions: 
 Instruccions tècniques complementàries 
 Interpretació normativa: TINSCI 
 Fitxes del Codi Tècnic de l‟Edificació, per usos 
Entitats col·laboradores de l‟Administració 
 Llista d‟entitats acreditades 

Acte de comprovació 
Consultes tècniques de prevenció 
 
Bombers de l’Ajuntament de Barcelona (àmbit d‟actuació el terme municipal de 
Barcelona) 
 
http://www.bcn.es/bombers/ca/prevencio_documentacio.html 
 
En aquest web, l‟apartat que té més interès, a efectes d‟aquest treball és el de Fitxes sobre 
la normativa de prevenció d‟incendis. 
 
Ministerio de Fomento 
 
http://www.codigotecnico.org/web/ 
 
Web específic del Codi Tècnic de l‟Edificació, amb documents d‟ajuda, guies, 
interpretacions, etc. 

 
4.2 – EXIGÈNCIES BÀSIQUES 

 
La principal referència normativa en aspectes de protecció passiva la trobem en al 
Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació, sobre seguretat en cas d‟incendi [10] . 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=7659d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7659d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=7659d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7659d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=7659d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7659d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.bcn.es/bombers/ca/prevencio_documentacio.html
http://www.codigotecnico.org/web/
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L‟objectiu del requisit bàsic de seguretat en cas d‟incendi consisteix en reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris d‟un edifici pateixin danys derivats d‟un incendi 
accidental. El DB-SI s‟estructura en sis exigències bàsiques: 
 

 SI 1 – Propagació interior: Limitació del risc de propagació de l‟incendi per l‟interior 
de l‟edifici. 

 SI 2 – Propagació exterior: Limitació del risc de propagació de l‟incendi per l‟exterior, 
tant en l‟edifici considerat, com a d‟altres edificis. 

 SI 3 – Evacuació dels ocupants: Disposició dels mitjans d‟evacuació per a que els 
ocupants puguin abandonar l‟edifici o arribar a un lloc segur dins del mateix. 

 SI 4 – Instal·lacions de protecció contra incendis: Disposició dels equips adients per a 
fer possible la detecció, transmissió de l‟alarma als ocupants, el control i l‟extinció de 
l‟incendi. 

 SI 5 – Intervenció dels bombers: Facilitats per a la intervenció dels equips de rescat i 
extinció d‟incendis. 

 SI 6 – Resistència al foc de l’estructura: L‟estructura portant mantindrà la seva 
resistència al foc durant el temps necessari per a que es pugui acomplir les anteriors 
exigències bàsiques. 

 
El seu àmbit d‟aplicació son les obres d‟edificació, quedant fora els establiments industrials, 
que disposen de la seva normativa específica (RSCIEI) 
 
Aquest DB estableix les condicions de reacció i resistència al foc dels elements constructius 
d‟acord amb les classificacions europees ressenyades en el RD 312/2005 i les modificacions 
del RD 110/2008 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i a les normes d‟assaig i 
classificació que allà s‟indiquen. En el seu annex G, aquest DB relaciona una sèrie de 
normes UNE-EN, però que data del 2006 i no està actualitzat. 
 
També, en l‟apartat VI, relaciona certs requeriments en relació als assaigs de resistència al 
foc, com que els assaigs necessaris per a la classificació de productes de construcció que 
no tinguin el marcat CE (el cas de la majoria dels productes que es contemplen en aquest 
treball), s‟han de realitzar per laboratoris acreditats per una entitat oficialment reconeguda. 
Aquest aspecte es desenvolupa més àmpliament més endavant, atesa la seva importància. 

 
Dins del DB SI, les exigències bàsiques que més directament afecten a la protecció passiva, 
son: 
 
SI 1 – Propagació interior 
SI 2 – Propagació exterior 
SI 6 – Resistència al foc de l‟estructura 
 
SI 1 – Propagació interior 
En aquesta secció es defineix que els edificis s‟han de compartimentar en sectors d‟incendi, 
d‟una superfície determinada, segons la taula 1.1.  
 

S‟entén per sector d’incendi l‟espai d‟un edifici separat d‟altres zones del mateix per 
elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, 
en l‟interior del qual es pot confinar (o excloure) l‟incendi per a que no es pugui propagar a, o 
des de, una altra part de l‟edifici. 

 
La resistència al foc dels elements separadors dels sectors d‟incendi han de satisfer les 
condicions ressenyades en la taula 1.2: 
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Els locals i zones de risc especial integrats en els edificis es classifiquen en funció del seu 
nivell de risc (alt, mig o baix), segons la taula 2.1. Aquests locals i zones han d‟ajustar-se a 
les condicions de la taula 2.2: 
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La compartimentació contra incendis en els espais ocupables ha de tenir continuïtat en els 
espais ocults, tals com patis de ventilació, cambres, falsos sostres, sòls elevats, etc, 
excepte quan aquests estiguin compartimentats respecte dels primers al menys amb la 
mateixa resistència al foc, podent-se reduir aquesta a la meitat en els registres de 
manteniment. 

 
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d‟incendis s‟ha de mantenir 
en els punts en que aquests elements son travessats per elements d‟instal·lacions, tals 
com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc, excloses les 
penetracions amb una secció de pas que no excedeixi els 50 cm². Per això, es pot optar per 
una de les següents alternatives: 

a) Disposar d‟un element que en cas d‟incendi obturi automàticament la secció de pas, i 
garanteixi en aquest punt una resistència al foc com a mínim igual a la de l‟element 
travessat (p.ex. una comporta tallafocs o una reixa intumescent) 

b) Elements passants que aportin una resistència almenys igual a la de l‟element 
travessat (p.ex. conductes de ventilació) 

 
SI 2 – Propagació exterior 
Mitgeres i façanes:  
Els elements verticals separadors amb un altre edifici,han de ser com a mínim EI 120. 
A fi de limitar el risc de propagació horitzontal exterior de l‟incendi a través de la façana, els 
punts de les façanes que no siguin com a mínim EI 60han d‟estar separats per la distancia d, 
d‟acord amb els gràfics següents: 
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A fi de limitar el risc de propagació vertical de l‟incendi a través de la façana, aquesta façana 
ha de ser EI 60 com a mínim en una franja d‟1 m d‟alçada, com a mínim, o, en cas d‟existir 
elements sortints aptes per evitar el pas de les flames, aquesta alçada es podrà reduir, 
d‟acord amb els gràfics següents: 
 

 
 
Cobertes: 
Als efectes de limitar la propagació exterior de l‟incendi per la coberta, aquesta haurà de ser 
REI 60 com a mínim, en una franja de 0.50 m d‟amplada mesurada des de l‟edifici 
confrontant, així com en una franja d‟1 m d‟amplada situada sobre l‟encontre de la coberta 
amb un element compartimentador de sector d‟incendi. Això es pot substituir per la 
prolongació en vertical de la mitgera o element compartimentador de 0.60 m per sobre de la 
coberta. 
L‟encontre entre una coberta i una façana que pertanyin a edificis o sectors d‟incendi 
diferents, la alçada h sobre la coberta, a la que haurà d‟estar qualsevol zona de la façana 
que no sigui com a mínim EI 60, serà la següent, en funció de la distància d a la que estigui 
d‟una zona de la coberta que tampoc sigui EI 60 com a mínim: 
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SI 6 – Resistència al foc de l’estructura 
L‟elevació de la temperatura que es produeix com a conseqüència de l‟incendi en un edifici, 
afecta a la seva estructura en dues formes diferents. Per un costat, els materials veuen 
afectades les seves propietats, modificant-se de forma important la seva capacitat mecànica. 
Per altra banda, apareixen accions indirectes com a conseqüència de les deformacions dels 
elements, que generalment donen lloc a tensions que se sumen a les degudes a d‟altres 
accions. 
Per donar compliment al requeriment de resistència al foc de l‟estructura principal, primer 
hem de saber quin valor de R necessita assolir cada element estructural, i després verificar 
que l‟element en qüestió té la resistència al foc suficient per sí mateix. En cas contrari, o es 
redissenya l‟element, o s‟aplica una protecció addicional, per mitjà de productes de protecció 
passiva (morters, plaques, pintures intumescents...) 
Per a saber el valor R que s‟ha d‟assolir, hi ha dues alternatives: 

a) Per mitjà de les taules 3.1 o 3.2 que s‟acompanyen, o 

b) Per mitjà del temps equivalent d‟exposició al foc, desenvolupat a l‟annex B. 
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Per a verificar la resistència al foc d‟un element, es pot utilitzar algun dels següents 
sistemes: 

a) Comprovant les dimensions de la seva secció transversal, amb el que s‟indica en les 
diferents taules dels annexes C a F, segons materials (formigó armat, acer, fusta i 
fàbrica de maó) 

b) Obtenint les seva resistència pels mètodes simplificats dels mateixos annexes. 
c) Per mitjà dels assaigs previstos en el RD 312/2005 i les modificacions del RD 

110/2008 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 

El projectista haurà de verificar que els elements constructius dissenyats, compleixen amb 
aquestes exigències bàsiques, per mitjà de verificació amb els annexes del DB-SI 
corresponents. En cas de que no s‟aconsegueixin, es pot optar per dues vies: 
a) Redissenyar els elements que no arribin als paràmetres R, E i/o I, generalment per                   
sobredimensionat, increment de recobriments de formigó...etc. 
b) Incorporar als elements constructius una protecció suplementària, per mitjà de sistemes 
de protecció passiva contra el foc. 

 
D‟acord amb l‟àmbit definit per aquest treball, la posada en obra de solucions de protecció 
passiva, ens centrarem en l‟apartat b). De fet, quan els elements constructius no arriben als 
requeriments bàsic per sí mateixos, acostuma a ser la millor solució, ja que altres solucions, 
en general, son més costoses econòmicament (increments de materials, de sobrecàrregues, 
etc.) 
 

5 – EXECUCIÓ MATERIAL DE LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES 
 
Acabem de veure en l‟apartat anterior que ens demana la normativa, en referència a la 
propagació de l‟incendi i a la resistència al foc de les estructures. Passem a veure com 
podem donar solució a aquestes exigències. 

 
5.1 - SOLUCIONS CONSTRUCTIVES    

 
Es ressenyen seguidament, les solucions constructives més habituals, amb alguns del 
productes i sistemes més representatius que actualment estan disponibles al mercat. 
 
5.1.1 - ELEMENTS PORTANTS 

 
Els sistemes de protecció més habituals son l‟aplicació de morters projectats, de perlita, 
vermiculita o llana de roca, plaques, principalment de fibrosilicats, guix o llana de roca i 
pintures intumescents.  
 
Existeixen també sistemes de protecció per aplicació de sistemes ceràmics ablatius, en 
forma de pasta fluida, que a més d‟aportar una capa aïllant entre el foc i l‟element 
constructiu, com les pintures intumescents, tenen gran capacitat d‟absorció d‟energia. Amb 
la calor es produeix una reacció endotèrmica que dona com a resultat l‟alliberament d‟aigua. 
Son molt utilitzades en elements de formigó, com a prevenció de l‟spalling, que és el 
despreniment del recobriment de les armadures del formigó per efectes de la temperatura, i 
responsable de moltes lesions al formigó, i que el poden deixar inservible. També 
contribueixen a la prevenció de la carbonatació [11]. 
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Mereix també un comentari la resistència al foc dels elements estructurals de fusta. En 
molts casos, el projectista vol mantenir la fusta vista. En obra nova, això és possible, per 
mitjà d‟un sobredimensionat calculat de l‟element. En canvi, en rehabilitació, aquesta solució 
ja és més complexa. Si per càlcul, ens trobem amb un element suficientment 
sobredimensionat, estem en el primer cas. En cas contrari, si del càlcul es desprèn que 
falten pocs minuts o per assolir la R demanada, es poden utilitzar els vernissos intumescents 
transparents existents al mercat, i que poden aportar fins a 16 minuts de resistència al foc 
afegits. En cas contrari, cal anar a la protecció per sistemes de protecció passiva 
tradicionals, previ estudi particularitzat de cada cas concret [11]. 
 
Veiem algunes possibles solucions, per als diferents elements constructius que ens podem 
trobar a l‟obra:  
 
ELEMENTS D’ESTRUCTURA PRINCIPAL METÀL·LICS 
 
La protecció d‟aquests elements es resol habitualment per mitjà de morters projectats, 
plaques, pintures intumescents o falsos sostres. 
 
En les solucions per morters projectats, l‟aplicació del morter segueix la geometria de 
l‟element, permetent un control precís dels gruixos. El volum i la massa que s‟incorpora a 
l‟estructura no és molt significatiu. Cal controlar molt bé l‟adherència entre el morter i l‟acer. 
Tenen l‟inconvenient de presentar un acabat molt rugós. 

 

 
Figura 5.1 Protecció amb morter -  Perlita y V. 

 

 
Figura 5.2 Efectes del foc sobre l‟estructura metàl·lica 

 

Les pintures intumescents permeten mantenir la visual de la configuració geomètrica dels 
perfils d‟acer, i aporten molt poca càrrega a l‟estructura. En relació als altres sistemes, la R 
que es pot aconseguir és limitada, i la seva vida útil, en ser compostos orgànics, no es tant 
llarga. Son molt útils en rehabilitació. S‟hi pot posar una capa d‟acabat en diferents colors 
(respectant la compatibilitat amb el suport i la recció al foc adient). 
 

 
Figura 5.3 Protecció amb pintura    

intumescent - Promat 

 
            Figura 5.4 Protecció amb pintura  

             intumescent - Euroquímica 

 
Els sistemes de plaques de fibrosilicat o guix tenen l‟avantatge de ser treballats en sec, 
lleugers i d‟acabat llis, per poder-hi pintar al damunt (respectant la compatibilitat amb el 
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suport i la reacció al foc adient). Per contra, en elements amb geometria complexa la seva 
instal·lació és molt dificultosa. 

 

 
Figura 5.5 Protecció amb 

plaques d‟un pilar -  Placo 

 

 

 
Figura 5.6 Protecció amb plaques 

d‟un pilar -  Promat 

 

 

 
Figura 5.7 Protecció amb plaques 

d‟una jàssera -  Promat 

 
Les plaques de llana de roca també s‟apliquen en sec i son molt lleugeres. Generalment, 
precisen d‟un acabat, en el cas de l‟exemple, un revestiment d‟alumini reforçat. 

 

 
Figura 5.8 Protecció amb llana de roca –  

 Rockwool 

 
FORJATS MIXTES ACER FORMIGÓ 
 
Protecció de forjat col·laborant, amb morter projectat. 

 

 
Figura 5.9 Protecció amb morter -  Perilta y V. 

 

 
         Figura 5.10 Protecció amb morter -  Promat 

 
 
LLOSES DE FORMIGÓ 
 
Protecció de llosa de formigó, amb morter projectat. Aquest morter pot ser rígid o flexible. 
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Figura 5.11 Protecció amb morter -  Promat 

 

 
              Figura 5.12 Efectes del foc sobre una llosa 

FORJATS UNIDIRECCIONALS I BIDIRECCIONALS 
 
Protecció de forjats, amb morter projectat rígid o flexible, i amb ceràmica ablativa. 

 

 
Figura 5.13 Protecció de forjat unidireccional amb 

morter -  Perilta y V. 
 

 
                 Figura 5.14 Forjat malmès pel foc 

 
 

 
Figura 5.15 Protecció de forjat bidireccional amb 

morter -  Perilta y V. 
 

 
Figura 5.16 Protecció amb  

ceràmica ablativa -  Euroquímica 

 
 
 
ELEMENTS D’ESTRUCTURA PRINCIPAL DE FORMIGÓ ARMAT 
 
Protecció d‟elements de formigó amb morter projectat. En aquests casos el morter sol ser 
rígid. 
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Figura 5.17 Protecció amb morter -  

Perilta y V. 
 

 
Figura 5.18 Protecció amb 

morter -  Promat 

 

 
Figura 5.19 Lesions per  

foc en pilar 

 
ELEMENTS ESTRUCTURALS HORITZONTALS 
 
Una solució per a la protecció de forjats amb embigat metàl·lic, forjats de formigó, forjats 
col·laborants i forjats de fusta son els falsos sostres de plaques. 

 

 
Figura 5.20 Protecció de forjat amb fals sostre -  

Promat 
 

 
Figura 5.21 Protecció de forjat de fusta amb 

 fals sostre -  Promat 
 

 
5.1.2 - ELEMENTS NO PORTANTS 

 
Els elements que configuren els sectors d‟incendi, i tenen com a missió limitar la propagació 
de l‟incendi, son, en el pla horitzontal, els forjats, i en el pla vertical, les parets i les franges 
de façana resistents al foc, quan estan conformades per murs cortina. Dins dels elements no 
portants, hi trobem aquests dos darrers. Quan pels motius que siguin, els elements 
constructius de compartimentació no assoleixen els requeriments mínims, cal plantejar 
alternatives, habitualment solucions a base de plaques de fibrosilicat muntades sobre 
perfileria, i farcides amb aïllament tèrmic per a parets, o bé plaques de fibrosilicat o elements 
de morter projectat, per franges de sectorització per façana. També podem trobar-nos 
instal.lacions en el sostre que cal protegir per mitjà d‟un fals sostre resistent al foc. 
 
Sectorització amb paraments resistents al foc: parets 
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Figura 5.22 Sectorització amb plaques - Promat 

 
Figura 5.23 Sectorització amb plaques - Prodomer 
 

 
Sectorització amb paraments resistents al foc: Falsos sostres de protecció d‟instal·lacions, 
considerant l‟acció d‟un foc des de la part inferior. 
 

 
Figura 5.24 Protecció d‟instal.lacions amb fals          

sostre -  Promat 

 
          Figura 5.25 Incendi en cablejat 

 

 
 
Sectorització en façanes: Les franges de trobada es defineixen com un element 
compartimentador longitudinal que s‟instal·la en els punts de trobada de dos elements 
constructius transversals entre si. N‟hi ha de tres tipus: 
 

 Mitgera-coberta 

 Mitgera-façana 

 Forjat-façana 
 
En aquest treball considerarem únicament el tercer cas, associable generalment a murs 
cortina, ja que el primer és típic de l‟àmbit industrial, i el segon, en edificació, normalment 
queda resolt amb la pròpia resistència al foc del elements constructius, o de les seves 
proteccions. 
 
 

 
Figura 5.26 Sectorització per franges EI de façana – Perlita y V. 
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Quan hi ha espai entre el mur cortina  
i el forjat 
Figura 5.27 Franja de façana amb plaques - Promat 

 
 

Quan no hi ha espai entre el mur cortina  
i el forjat 
 

 

 
                                            Figura 5.28 Franja de façana amb morter– Perlita y V 

 

  
Figura 5.29 Propagació per façana. Edifici d‟oficines a Barcelona 

 
5.1.3 – CONDUCTES   

 
Els conductes de que passen per dos o més sectors d‟incendi, poden ser un punt de 
propagació del foc i el fum si no resisteixen l‟efecte de la temperatura. Aquests conductes 
poden ser de ventilació o de pas de cablejats. 
 
Com ja veurem en el subapartat 5.2.1, quan es tracti dels assaigs de resistència al foc 
d‟instal·lacions de servei, els conductes es poden assajar per a un foc provinent de l‟exterior, 
de l‟interior, o dels dos costats. 
 
Els podrem trobar en posició horitzontal o vertical, i poden estar formats per encaixats de 
plaques, en general de fibrosilicats o guix, o bé ser conductes metàl·lics de xapa, recoberts 
per llana de roca, o per morters. 
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Figura 5.30 Conducte horitzontal amb plaques 

de fibrosilicat - Promat 

 

 
Figura 5.31 Conducte vertical amb plaques 

de fibrosilicat - Promat 

 
 

 
Figura 5.32 Conducte de xapa recobert amb 

plaques de fibrosilicat - Promat 

 
 

 
Figura5.33 Conducte de xapa recobert amb 

plaques de llana mineral - Isover 
 

 
 
 

 
Figura 5.34 Conducte de xapa recobert amb 

morter rígid – Perlita y Vermiculita 
 

     Figura 5.35 Conducte de cables amb  

     plaques de fibrosilicat - Promat 
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En el cas dels conductes de cables, normalment han d‟incorporar obertures per a 
l‟alliberament de la temperatura que es pot generar al seu interior. En aquests casos, 
aquestes obertures han de protegir-se amb reixetes intumescents. 
 
5.1.4 – SEGELLATS 

 
Els passos d‟instal.lacions (cablejats elèctrics, de dades, telefonia, conduccions d‟aigua, 
baixants, etc) d‟un sector d‟incendi a un altre, si no estan ben resolts, poden ser un punt de 
propagació de l‟incendi. 
 
També poden ser un punt febles per a la transmissió de l‟incendi, les diferents juntes entre 
elements constructius. 
 
Els sistemes de segellats de passos d‟instal·lacions i juntes permeten donar solució 
constructiva a les diferents casuístiques que es poden donar a l‟obra. 
 
A continuació veurem els diferents sistemes de segellat existents al mercat. En l‟apartat 6.4 
es descriu exhaustivament cadascun d‟ells. 
 

 

 
Figura 5.36 Segellat de cablejat amb  

panells combinats – Promat 

 

 

 
Figura 5.37 Segellat de cablejat amb sacs 

intumescents - Hilti 

 

 
 

 
Figura 5.38 Segellat de canonada combustible 

amb abraçadores intumescents– Perlita y 
Vermiculita 

 
Figura 5.39 Segellat de canonada combustible amb 

anell intumescent – Perlita y Vermiculita 
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Figura 5.40 Segellat de canonada no combustible 

amb morter – Euroquímica 

 

 
Figura 5.41 Segellat de cablejat amb morter – Hilti 

 

 
Figura 5.42 Segellat de cablejat amb  

màstic intumescent – Hilti 

 
Figura 5.43 Segellat de junta de dilatació amb  

màstic de silicona - Perlita y Vermiculita 

 
 

 

 
Figura 5.44 Segellat d‟instal.lacions amb màstic  

de silicona – Hilti 

 
Figura 5.45 Reixeta intumescent –  

Perlita y Vermiculita 

 
 

 
Figura 5.46 Incendi en cablejat elèctric en 

transformador 

 
Figura 5.47 Incendi en cablejat elèctric en     

conducte vertical 
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5.2 - GARANTIES DE LA POSADA EN OBRA  

 
Qualsevol material o producte que incorporem a l‟edificació ha d‟estar degudament 
recepcionat i executat. Però atesa la responsabilitat que sobre la seguretat de les persones 
tenen els productes de protecció passiva, cal extremar al màxim totes les precaucions i 
posar tots els sentits i el nostre bon fer en la posada en obra d‟aquests productes [12] [13]. 
 
Un correcte control d‟execució d‟obra ha de contemplar tres nivells de control: 

 Control de recepció de productes, equips i sistemes. 

 Control d‟execució de les unitats d‟obra. 

 Control de recepció de les unitats d‟obra. 
 
D‟acord amb la LOE, el Director d‟Execució de la Obra (DEO) és responsable directe de que 
aquests controls es realitzin i s‟acompleixin les prescripcions del projecte i la normativa 
aplicable [14]. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 
 
El DEO ha de vetllar per a que qualsevol producte, equip o sistema vagi acompanyat de la 
següent documentació: 
 

 Albarans i/o certificats de subministrament. 

 Full de característiques tècniques del producte. 

 Instruccions d‟ús i manteniment del fabricant. 

 Declaració de conformitat del fabricant del marcat CE (Productes amb marcat CE) 

 Certificat de garantia del fabricant signat per persona física (Productes sense marcat 
CE) 

 
Per altra banda, el DB-SI del Codi Tècnic de l‟Edificació, en l‟apartat V de condicions 
particulars per al compliment d‟aquest DB-SI, estableix les condicions de reacció i 
resistència al foc dels elements constructius, d‟acord amb les classificacions europees 
establertes per mitjà del RD 312/2005, modificat pel RD 110/2008, sobre classificació dels 
productes de construcció en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc, 
i les normes d‟assaig i classificació que allà s‟indiquen. 
 
Al mateix temps, en el mateix DB-SI, en el seu apartat VI es determina que els assaigs 
necessaris per a la classificació de productes de construcció que no tinguin el marcat CE (el 
cas de la majoria dels productes que es contemplen en aquest treball), s‟han de realitzar per 
laboratoris acreditats per una entitat oficialment reconeguda. A l‟estat espanyol, aquesta 
entitat és la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 
 
La justificació de la posada en obra de productes de construcció en quant a les seves 
característiques de comportament davant del foc, està definida en el Documento de Apoyo 
al Documento Básico DB-SI del CTE, del Ministerio de Fomento i data juny de 2011. 
 
En aquest document s‟especifiquen les comprovacions i acreditacions documentals 
necessàries per a justificar la posada en obra d‟un producte de construcció en quant a les 
seves característiques de reacció i resistència davant del foc. 
 
En primer lloc, s’ha de veure si el producte ha de tenir el marcat CE, ja que si l‟hagués de 
tenir, i no el tingués, caldria refusar el producte. Els productes que estan obligats a tenir el 
marcat CE son els que disposen de norma harmonitzada. Si anem al següent web del 
Ministerio de Fomento: 
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MA
RCADOCE_EUROCODIGOS/ce/relacion_de_productos.htm?lang=ca 
 
ens trobarem amb la relació de normes harmonitzades de productes de construcció 
publicades en disposicions oficials, per al marcat CE. 
 
Repassant el llistat veurem que, actualment, i en l‟àmbit de la protecció contra incendis, 
únicament hi ha norma harmonitzada, i per tant obligatorietat de marcat CE per a sistemes 
de detecció i alarma, instal·lacions fixes d‟extinció per agents gasosos, pols, escuma, 
ruixadors, boques d‟incendi equipades i sistemes de control de fums. Per tant, no hi ha cap 
producte de protecció passiva, que a hores d’ara, tingui l’obligació d’ostentar el 
marcat CE. 
 

En aquest cas, l‟acreditació documental de les propietats de comportament davant del foc 
del producte s‟ha de fer per mitjà de l’informe de classificació o caracterització del 
producte, emès per un laboratori acreditat per l‟Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 
Això vol dir que el producte ha d‟haver superat uns assaigs, i el laboratori ha d‟emetre els 
corresponents informes d‟assaig i classificació. 

 
Tanmateix, els fabricants poden aconseguir de forma voluntària el marcat CE, en base a un 
DITE (Document d‟Idoneïtat Tècnica Europea), document que també seria vàlid als efectes 
d‟acompliment dels requeriments documentals establerts en el DB-SI del CTE. 
 
L‟obtenció del DITE és un pas previ al marcat CE. 
 
Per tant, per a poder fer la recepció d‟un producte de protecció passiva a l‟obra, a banda de 
la documentació genèrica que cal demanar a qualsevol altre producte o material, cal exigir 
l‟infome de classificació o caracterització, o el seu DITE, i verificar que les seves 
característiques de resistència al foc (R, E, I) son les adients per a acomplir amb els 
requeriments normatius especificats en el projecte. 
 
Més endavant es desenvolupa àmpliament tot el referent als assaigs, informes i DITE‟s. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
 
Els controls d‟execució a realitzar son de tres tipus. 

 Control de verificació. 

 Control de variables. 

 Control d‟atributs 
 
Control de verificació 
 

 Verificar que producte subministrat es correspon amb l‟instal·lat. 

 Execució d‟acord amb les instruccions del fabricant, i si és el cas, del DITE. 
 
Control de variables 
 

 Gruixos dels elements de protecció (morters, plaques, pintures...) 

 Recobriments mínims de les armadures, en elements de formigó armat. 

 Replanteig i dimensions en conductes i segellats de passos d‟instal·lacions entre 
sectors d‟incendi. 

 
 
 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARCADOCE_EUROCODIGOS/ce/relacion_de_productos.htm?lang=ca
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARCADOCE_EUROCODIGOS/ce/relacion_de_productos.htm?lang=ca
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Control d’atributs 
 

 Control visual de conformitat les disposicions constructives especificades pel 
fabricant, l‟assaig o DITE i el projecte. 

 Control visual d‟existència d‟esquerdes, escrostonaments o fissures. 

 Trobada amb d‟altre elements constructius. 

 Compatibilitats entre elements constructius. 
 
Quan més endavant es tracti cada producte de forma individualitzada, s‟ampliarà la 
informació per a poder realitzar de forma adequada aquest control (Capítol 6) 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
 
Com a garantia d‟una correcte execució, cal disposar de la següent documentació: 
 

 Certificat de l‟aplicador del producte, garantint la correcta execució de l‟obra segons 
l‟assaig corresponent i directrius del fabricant, i especificant el gruix del revestiment 
aplicat i els elements que s‟han protegit. 

 Certificat d‟una empresa de control de qualitat aliena a l‟obra que acrediti que el 
producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en projecte i 
que el procés d‟aplicació del producte és correcte i es correspon amb el que defineix 
el fabricant, incloent especificació del gruix o gruixos del revestiment de protecció. 

 

És molt important que aquests certificats continguin les següents dades: 
Identificació de qui certifica (nom, adreça, telèfon,...) 
Identificació del peticionari 
Data del certificat i dels controls 
Registre d‟organismes oficials 
Identificació del lloc (edifici, local) i elements protegits (tipus i ubicació)  
Assaig de referència de la solució constructiva (Laboratori, nº assaig,...) 
En la còpia del certificat d‟assaig, indentificació de l‟obra on s‟ha col·locat el producte. 
Sistema de protecció utilitzat, marca i tipus. 
Resultats i consideracions 
Signatura de persona física responsable identificada amb nº de col·legiat o DNI 

 
Cal reiterar que aquesta documentació no eximeix de responsabilitat al DEO, però si que és 
necessària per poder recepcionar correctament les diferents unitats d‟obra. 
 
Lligat a aquests controls, cal tenir present que un cop acabat l‟edifici, s‟hi haurà de 
desenvolupar una activitat, i que aquesta, si no és que es tracta d‟habitatge, estarà sotmesa 
a la corresponent autorització per part de l‟administració. 
 

És per tant, molt important, que es tingui present que un cop acabada l‟obra, caldrà demanar 
unes llicències, i que per a obtenir-les, l‟administració corresponent demanarà una sèrie de 
certificats, alguns dels quals, haurà d‟estendre el DEO, com a responsable de l‟execució de 
l‟obra. En el subapartat 5.2.4 s‟amplia aquest aspecte, atesa la importància que té. 

 
5.2.1 ASSAIGS DE RESISTÈNCIA AL FOC 

 
El RD 312/2005, modificat pel RD 110/2008, sobre classificació dels productes de 
construcció en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc, estableix en 
el seu article 1r, que l‟esmentada classificació s‟aplicarà, amb caràcter obligatori, als 
productes de construcció i als elements constructius que estiguin afectats pel requisit 
essencial de seguretat en cas d’incendi. Més endavant, en el seu article 3r, especifica que 
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l‟assaig i classificació dels elements constructius i productes de construcció que no disposin 
de marcat CE (la pràctica totalitat dels productes inclosos en l‟àmbit d‟aquest treball) es 
portarà a terme per laboratoris acreditats per una entitat oficialment reconeguda (l‟ENAC a 
l‟estat espanyol). Ja en l‟annex III, es diu que els elements constructius, productes o 
sistemes, es classificaran d‟acord amb les classes resistència al foc establertes, per mitjà de 
l‟aplicació de la norma corresponent. En aquest annex, hi ha unes taules en les que s‟indica 
quina norma UNE-EN és d‟aplicació a cada cas. 
 

En resum, els productes de protecció passiva s‟han de classificar amb la seva R, EI, o el que 
correspongui, segons assaigs fets d‟acord amb normes UNE-EN. A continuació es 
ressenyen de forma resumida, les principals normes d‟aplicació als producte esmentats, 
agrupades en cinc blocs. 

 
REQUISITS I PROCEDIMENTS GENERALS PER A LA REALITZACIÓ D’ASSAIGS DE 
RESISTÈNCIA AL FOC [15] 
 
Els assaigs de resistència al foc dels productes de protecció passiva contra incendis, tenen 
com a marc de referència la norma UNE-EN 1363-1:2000 (més Erratum del 2011). En 
aquesta norma es defineixen les condicions i procediments que s‟han d‟observar per a 
l‟execució dels assaigs com el forn, equips de mesura i control, condicions de temperatura 
(corba temps/temperatura normalitzada), de pressió, suports de les mostres, càrrega, i 
contingut de l‟informe d‟assaig. També existeix la norma UNE-EN 1363-2, que defineix 
procediments alternatius per a situacions especials (exposició a focs d‟hidrocarburs, 
exteriors, d‟escalfament lent, assaigs d‟impacte i mesures de la radiació) 
 
L’objectiu de la determinació de la resistència al foc, és valorar el comportament 
d’una mostra d’elements de construcció quan està sotmesa a determinades 
condicions d’escalfament i pressió. El mètode d‟assaig especificat en aquesta norma, és 
un mitjà per a quantificar la capacitat d‟un element per a suportar l‟exposició a altes 
temperatures, establint els criteris d’avaluació de la capacitat portant R, la contenció del 
foc (integritat) E i la transmissió tèrmica (aïllament tèrmic) I. 
 
Per a fer aquesta avaluació, es sotmet una mostra representativa a un determinat règim 
d‟escalfament segons la corba normalitzada, i es registra el comportament segons les bases 
de la norma. 
 
Per a veure l‟ordre de magnitud de les temperatures que s‟assoleixen, als 60 minuts tenim 
945ºC, als 120 min, 1.049ºC i als 240 min, 1.153ºC. 
 
Tanmateix, cal tenir present que els valors obtinguts no tenen relació directa amb la durada 
dels incendis reals, on hi intervenen moltes variables, i que alguns factors que influeixen en 
els resultats depenen de l‟operari que realitza l‟assaig. De totes formes, els nivells 
d‟incertesa tindran un valor molt limitat, i fins a l‟actualitat, no hi ha altre sistema millor per 
avaluar el comportament dels materials que els assaigs normalitzats.  
 
Els resultats de l‟assaig obtinguts, poden ser directament aplicables a altres elements de 
construcció similars, o a variacions sobre l‟element assajat. L‟extensió en que aquestes 
variacions son permeses, apareixen dins del camp d’aplicació directa dels resultats de 
l‟assaig. 
 
En aquesta norma es defineixen els criteris de comportament per a cadascun dels tres 
paràmetres R, E, I, (veure apartat 3.2) i en base a aquests, posteriorment es classifica la 
mostra assajada. 
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ASSAIGS DE RESISTÈNCIA AL FOC D’ELEMENTS NO PORTANTS 
 
Dins d‟aquest grup hi trobem els assaigs de classificació de parets (envans, panells 
sàndwich...), falsos sostres, i algunes parts dels murs cortina, com per exemple els nusos 
d‟ancoratge amb el forjat. 
 
UNE-EN 1364-1:2000 Parets: Parets no portants (interiors i exteriors) amb vidre o sense. 
Queden exclosos els murs cortina (tenen la seva norma pròpia UNE-EN 1364-3) i parets que 
continguin conjunts de porta. 

 

 
Figura 5.48 Forn assaig  

elements verticals – Applus+ LGAI  
Technological Center 

 
Figura 5.49 Assaig UNE-EN 1364-1  –  

Applus+ LGAI Technological Center 

 
UNE-EN 1364-2:2000 Falsos sostres: Falsos sostres suspesos per mitjà de dispositius de 
sustentació o fixat directament a un bastidor o obra de suport, i falsos sostres autoportants 
que disposen d‟una resistència al foc pròpia independent de qualsevol element constructiu 
situat per sobre d‟ells. L‟exposició al foc es fa per dos costats: des de sota del fals sostre, i 
des de sobre, per simular un foc dins l‟espai comprés entre el fals sostre i el forjat. 
 

 
Figura 5.50 Assaig UNE-EN 1364-2  – 

Applus+ LGAI Technological Center 
 
UNE-EN 1364-4:2008 Façanes lleugeres. Configuració parcial: S‟aplica a elements 
parcials murs cortina, com els segellats horitzontals, la fixació façana-forjat i elements de 
farciment, i inclosos ampits i impostes. Exposició a foc interior i exterior. 
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Figura 5.51  Assaig UNE-EN  

1364-4  – Applus+ LGAI  
Technological Center 

 
Figura 5.52  Assaig UNE-EN 1364-4  – 

Applus+ LGAI Technological Center 
 

 
ASSAIGS DE RESISTÈNCIA AL FOC D’ELEMENTS PORTANTS [16] [17] 
 
Aquests assaigs serveixen per a determinat la resistència al foc d‟elements resistents sota 
càrrega, sent  els més habituals els d‟assaig de parets, terres i cobertes. 
 
UNE-EN 1365-1:2000 Parets: Parets portants, tant interiors com exteriors, normalment 
sense obertures. Les parets que incloguin conjunts de portes, s‟assajaran d‟acord amb la 
norma UNE-EN 1634-1. Les parets de poca amplada, es podran assajar com a pilars, 
d‟acord amb la norma UNE-EN 1365-4. 
 
UNE-EN 1365-2:2000 Terres i cobertes: Terres i cobertes sense cavitats, o amb cavitats no 
ventilades, i terres i cobertes que incorporin un element vidrat. En tots els casos l‟exposició 
al foc es produeix des de sota. 
 

 
Figura 5.53 Mostra preparada per a l‟assaig  

UNE-EN 1365-2 – Applus+ LGAI Technological Center 

 
UNE-EN 1365-3:2000 Bigues: Bigues amb o sense sistemes de protecció contra incendis i 
amb o sense cavitats. Si la biga forma part d‟un terra, s‟assajarà formant part d‟aquest terra, 
i s‟avaluarà respecte als criteris d‟integritat i aïllament. 
 
UNE-EN 1365-4:2000 Pilars: Pilars exposats al foc per totes les seves cares, amb o sense 
sistemes de protecció contra incendis. 
 
ASSAIGS DE RESISTÈNCIA AL FOC D’INSTAL·LACIONS DE SERVEI 

 
Son els assaigs per a determinar la resistència al foc de conductes de distribució d‟aire, 
conductes d‟instal·lacions, segellats de penetracions (passos de cables, canonades, etc. a 
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través d‟elements de sectorització) i juntes lineals (de dilatació o altres), i paviments elevats 
(sòls tècnics). 
 
Els conductes mereixen un comentari específic. En principi, els conductes de ventilació, 
s‟assajaran per a un foc que vingui de fora, però si el conducte porta instal·lacions 
elèctriques, per exemple, caldrà assajar-lo per foc interior i exterior, de forma no simultània. 
Uns exemples de com s‟identifiquen les característiques de resistència al foc son aquests: 
 
EI 90 (h₀ o → i) S : conducte amb una EI 90, horitzontal (h₀) i amb foc exterior (o → i, 

o=outside, i=inside) 
EI 120 (ve o ↔ i) S : conducte amb una EI 120, vertical (ve) i amb foc exterior i interior (o ↔ 

i, o=outside, i=inside) 
 
En els dos casos la S vol dir que s‟acompleix la condició d‟estanquitat als fums (smoke) 
 
UNE-1366-1:2000 Conductes: Conductes de ventilació horitzontals i verticals, de quatre 
cares, exposats tant a foc interior, com exterior, i amb o sense sistemes de subjecció 
externs. També es considera la possible presència de juntes i obertures per a extracció 
d‟aire. 

 

 
Figura 5.54  Assaig UNE-EN 1366-1  – Applus+ 
LGAI Technological Center 
 

 
Figura 5.55 Assaig UNE-EN 1366-1  –  

Applus+ LGAI Technological Center 

 
UNE-EN 1366-3:2011 Segellats de penetracions: S‟avalua la capacitat d‟un sistema per a 
mantenir la resistència al foc d‟un element de separació el la posició en la qual ha estat 
travessada per un servei. 

 

 
Figura 5.56  Assaig UNE-EN 1366-3  –  

Applus+ LGAI Technological Center 

 
Figura 5.57 Assaig UNE-EN 1366-3  –  

Applus+ LGAI Technological Center 
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UNE-EN 1366-4:2008 Segellats de juntes lineals: Materials de segellat, col·locats en 
juntes, espais o altres discontinuïtats entre elements de construcció. L‟assaig inclou 
moviments induïts mecànicament abans o durant l‟exposició al foc, i moviments no induïts. 
En el primer cas és per assajar materials de segellat que puguin suportar certs moviments, 
com és el cas de materials destinats al segellat de juntes de dilatació, i en el segon cas, 
materials destinats a juntes on no es prevegin moviments significatius. 
 
UNE-EN 1366-5:2011 Conductes horitzontals i patis per a serveis: Determinació de la 
resistència al foc dels conductes i patis per a instal.lacions, horitzontals i en vertical, i que 
passen per terres o parets, i que contenen canonades o cables exposats al foc, tant des de 
l‟interior com de l‟exterior. 
 
UNE-EN 1366-6:2005 Paviments elevats registrables: Determinació de la resistència al 
foc de paviments elevats accessibles i paviments buits quan es sotmeten a un foc des de 
dins del plenum sota el terra. 
 
ASSAIGS PER A DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓ A LA RESISTÈNCIA AL FOC 
D’ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 
Amb aquests assaigs, es determina la contribució de sistemes de protecció contra el foc, a 
la resistència al foc dels elements estructurals de l‟edifici. Els sistemes de protecció més 
habituals son les plaques o plafons de diferents tipologies, morters projectats de diferents 
característiques, i les pintures intumescents. Tots ells es basen en la interposició d‟un 
material amb altes capacitats d‟aïllament, entre el foc i l‟element estructural. Aquests 
materials s’apliquen a la superfície d’un element estructural, amb l‟objectiu de millorar la 
seva resistència al foc. Els materials estructurals que es contemplen en aquest grup 
d‟assaigs son, el formigó, l‟acer, la fusta, i combinacions formigó-acer.  
 
prENV 13381-1: Membranes protectores horitzontals: Es determina la capacitat d‟una 
membrana protectora horitzontal, quan s‟utilitza com a barrera resistent al foc, per a 
contribuir a la resistència al foc d‟un element estructural horitzontal de formigó, acer, fusta o 
combinacions formigó acer, i que suporta càrregues. La separació entre l‟element estructural 
i la membrana protectora ha de ser igual o major de 5 mm. Si és més gran, cal aplicar altres 
normes d‟aquest grup. Aquest assaig s‟aplica normalment a falsos sostres específicament 
destinats a protecció contra el foc. 
 
UNE-ENV 13381-2:2004 Membranes protectores verticals: És un assaig similar a 
l‟anterior, també per a separacions iguals o majors de 5 mm. A diferència de l‟assaig 
anterior, molt corrent, el seu ús no és gaire habitual. 
 
UNE-ENV 13381-3:2005 Protecció aplicada a elements de formigó: S‟aplica a elements 
estructurals de formigó o formigó armat, com lloses, forjats, cobertes i parets. Aquest assaig 
és aplicable a tots els materials de protecció contra el foc utilitzats per a la protecció 
d‟elements de formigó que inclouen materials polvoritzats, pintures, sistemes de protecció 
per revestiment i materials de protecció contra el foc de capes múltiples o compostos, quan 
la separació entre el material de protecció contra el foc i l‟element de formigó sigui inferior a 
5 mm. Si no és així, s‟apliquen les parts 1 ò 2, de la norma 13381, abans ressenyades.  
 
Per a la interpretació d‟aquest assaig, cal conèixer el concepte “gruix equivalent de formigó”. 
La resistència al foc d‟un element de formigó armat està en funció del seu cantell i del 
recobriment de l‟armadura, és a dir de la distància entre l‟eix de les armadures i la cara 
exposada més pròxima. Posem per exemple, el cas d‟un forjat, que per càlcul estructural i 
aplicació de la normativa, ens dona un recobriment x. Per a verificar la seva resistència al 
foc, apliquem l‟annex C del DB-SI, i veiem que el recobriment no és suficient per a garantir la 
REI exigida. Davant d‟això tenim dues opcions, o augmentar el recobriment fins a arribar a 
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aquesta REI, o aplicar una protecció contra el foc (pintura, plaques...) amb un gruix suficient. 
Aquest gruix del material de protecció seria el “gruix equivalent de formigó”. Dit d‟altre forma, 
el gruix equivalent de formigó és el gruix teòric de formigó que proporciona el mateix 
aïllament tèrmic per a un període de temps determinat que el gruix del sistema de protecció 
al foc aplicat. 
 
Posem l‟exemple d‟una llosa massissa en un edifici que s‟ha de rehabilitar, i on també hi ha 
un canvi d‟ús. La normativa actual li demana una REI 120, però per les característiques de la 
llosa no hi arriba, segons l‟annex C del DB-SI, i li faltarien 20 mm de gruix de formigó. 
Suposem que decidim complementar la protecció amb morter projectat. Segons les dades 
del fabricant, si poséssim 11 mm de gruix de morter Perlifoc, tindrien un gruix equivalent de 
formigó de 21 mm, o sigui, que aconseguiríem una protecció suficient per arribar a la REI 
120 requerida. 

 

 

 

 

 
Figura 5.58  Exemple de gruix equivalent en llosa massissa de formigó armat – Perlita y Vermiculita 

 
En aquesta norma també s‟especifiquen els assaigs que cal realitzar per a  determinar la 
capacitat d‟un material de protecció per a mantenir-se coherent i fixat al formigó. 

 

 
Figura 5.59  Assaig UNE-EN 13381-3 –  

Applus+ LGAI Technological Center 

 
Figura 5.60  Assaig UNE-EN 13381-3 –  

Applus+ LGAI Technological Center 
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UNE-EN 13381-4:2005 Protecció aplicada a elements d’acer: S‟aplica a elements 
estructurals d‟acer, com bigues, pilars i elements en tensió. Aquesta avaluació és aplicable 
als materials de protecció contra el foc on la separació entre el material de protecció i 
l‟element d‟acer sigui inferior a 5 mm. Si no és així, s‟apliquen les parts 1 ò 2, de la norma 
13381, abans ressenyades.  
 
Els paràmetres més rellevants que composen el resultat de l‟avaluació són [18]: 
 

 La temperatura de disseny. 

 Uns intervals de perfils d‟acer, caracteritzats per la seva massivitat. 

 Els gruixos del material de protecció. 
 

Temperatura de disseny ò temperatura crítica: Les propietats de l‟acer varien amb la 
temperatura.  Així, la temperatura crítica, de càlcul, o de disseny, és aquella en que la 
capacitat resistent de l‟element d‟acer comença a quedar seriosament compromesa, per 
arribar pràcticament a igualar-se el valor de les càrregues actuants amb la seva capacitat 
resistent. Aquesta temperatura l‟ha de definir el projectista quan calcula l‟estructura. 
Generalment va en funció de les sol·licitacions, geometria del perfil i qualitat de l‟acer. En 
general, en el nostre entorn, es pren un valor de 500ºC. Per a un mateix nivell de 
sol·licitacions, es pot augmentar la temperatura crítica sobredimensionant elements o 
millorant la qualitat de l‟acer. Amb això aconseguiríem reduir el material de protecció 
necessari, però a costa d‟un increment de costos i sobrecàrregues. Aquest és un factor 
important a tenir en compte, ja que la temperatura crítica del projecte ha de coincidir amb la 
de l’assaig, per una correcta aplicació del producte. Ens podem trobar amb assaigs realitzats 
en d‟altres països de la UE, fets a una temperatura crítica de 650ºC. Si apliquem un gruix de 
material assajat a 650ºC, sobre una estructura calculada a 500ºC, estarà infraprotegit.  
 
Massivitat, factor de forma ò factor de secció: Un element metàl·lic exposat al foc, 
s‟escalfarà més ràpidament quant major sigui la superfície exposada. Per contra, a igual 
superfície, trigarà més en escalfar-se quan major sigui la massa de l‟element. El factor que 
determina l‟increment de la temperatura en una secció determinada d‟acer, és denomina 
massivitat, factor de forma, coeficient de secció ò factor de secció.  
 
En la Instrucció d‟Acer Estructural EAE (RD 751/2011), en el seu article 48, podem veure 
expressat aquest factor de secció de dues maneres, segons es tracti d‟elements protegits o 
sense protegir [19]: 
 
Elements sense protecció: 
Sm=Am/V : És la relació, expressada en m-1 , entre la superfície exposada al foc per unitat de 

longitud en m² i el volum de l‟element per unitat de longitud en m³.  

 
Elements amb revestiment protector: 

Sp=Ap/V : És la relació, expressada en m-1 , entre el perímetre exposat al foc en m i la secció 

del perfil en m2. 
 
Segons el tipus de protecció del perfil, el perímetre exposat al foc variarà. Per a morters i 
pintures, aquest perímetre coincidirà amb el perímetre del perfil exposat al foc, ja que 
aquestes proteccions agafen la seva forma. En al cas de plaques, aquest perímetre serà el 
perímetre intern del calaix de protecció. 
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Figura 5.61  Instrucció EAE 

 

Cal tenir present que el concepte de massivitat pot portar a error. Atès que es tracta d‟unitats 
negatives, valors més alts de massivitat comporten un pitjor comportament davant del 
foc.  
La massivitat es pot assimilar a la velocitat amb la que augmenta de temperatura un element 
metàl·lic sotmès a l‟acció del foc. És a dir, a major massivitat, escalfament més ràpid. 

 
Els valors de massivitat d‟un perfil es poder conèixer de tres formes:  
 

 Per càlculs a partir de les característiques geomètriques del perfil i de la protecció. 

 Utilitzant taules predefinides, aportades pels fabricants, del perfil. 

 Utilitzant taules predefinides, aportades pels fabricants del producte de protecció 
passiva i on apareixen els perfils més usuals a l‟edificació.  

 
El més habitual és recórrer a les taules del fabricant del producte, però si no se‟n disposa, 
les taules del fabricant del perfil son igualment vàlides.  
 
En utilitzar les taules, normalment hi trobaren quatre opcions de massivitat per perfil: 
 

 Perfil recobert (morter, pintura) exposat a tres cares (jàssera) 

 Perfil recobert (morter, pintura) exposat a quatre cares (pilar) 
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 Perfil encaixat (plaques) exposat a tres cares (jàssera) 

 Perfil encaixat (plaques) exposat a quatre cares (pilar) 
 
Veiem uns exemples de taules de massivitats per a una jàssera formada per un perfil IPE 
300,  i per tant exposada per tres cares al foc (ArcelorMittal, fabricant de perfils i tres 
fabricants de productes de protecció passiva) [20] 

 

 
Figura 5.62  Taula de massivitats d‟ArcelorMittal  

 

 
Figura 5.63  Massivitats morter 

projectat – Perlita y Vermiculita 

 
Figura 5.64 Massivitats pintura 

intumescent - Euroquímica 

 
Figura 5.65 Massivitats plaques - 

Knauf 

 
Observem que per a un mateix perfil i un mateix nombre de cares exposades, les solucions 
que segueixen el contorn del perfil (morters i pintures), la massivitat és més alta que per a 
les solucions per encaixat (plaques). Per tant, és molt important no utilitzar taules de 
fabricants de pintures o morters per a calcular massivitats de perfils que hauran d‟anar 
protegits per plaques i viceversa. 
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Gruixos dels materials de protecció: La definició del gruix de material que hem d‟aplicar a 
un perfil, la trobarem en les taules de doble entrada que ens proporciona l‟avaluació del 
material assajat, on per un costat apareix la massivitat del perfil a protegir, i per l‟altre la R 
necessària segons normativa. Sempre cal saber a la temperatura crítica per a la qual son 
vàlids els valors. Veiem un exemple de taula típica: 

 

 
          Figura 5.66  Taula de gruixos – Duraval 

 
Quan  tractem cada producte en concret, veurem l‟aplicació pràctica d‟aquestes taules. 
En aquesta norma també s‟especifiquen els assaigs que cal realitzar per a  determinar la 
capacitat d‟un material de protecció per a mantenir-se coherent i fixat a l‟acer. 
 
Aquest assaig s‟ha vingut aplicant als tres tipus de proteccions habituals: plaques, morters i 
pintures. Aquest desembre passat s‟ha publicat la part 8 d‟aquesta norma, relativa a 
proteccions reactives per a l‟acer (pintures intumescents). És de preveure que en un futur es 
publiquin també les parts corresponents a morters i plaques.  
 
Tanmateix, els assaigs d‟elements d‟acer protegits amb pintures intumescents, fets en base 
a aquesta part 4, continuen tenint vigència dins del termini establert (10 anys). 
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Figura 5.67  Assaig UNE-EN 13381-4 Morter - 

Applus+ LGAI Technological Center 

 
Figura 5.68  Assaig UNE-EN 13381-4 Morter –  

Applus+ LGAI Technological Center 

 

 
Figura 5.69  Forn assaig horitzontal – Applus+  

                                           LGAI Technological Center 

 
UNE-EN 13381-5:2005 Protecció aplicada a elements mixtes de formigó/làmines d’acer 
perfilades: S‟aplica a lloses compostes per formigó i acer amb xapa d‟acer perfilada, que 
podrà o no contenir rodons d‟acer d‟armadura, amb finalitats de suportar càrregues. El cas 
més corrent són els forjats col. laborants. Aquest assaig ens determina la contribució a la 
resistència al foc d‟aquests elements estructurals, que li aporta un sistema de protecció 
contra el foc. Aquest assaig és aplicable a tots els materials de protecció contra el foc 
utilitzats per a la protecció d‟aquests elements estructurals compostos, que inclouen 
materials polvoritzats, pintures, sistemes de protecció per revestiment i materials de 
protecció contra el foc de capes múltiples o compostos, que estiguin fixats directament a la 
cara inferior de l‟element o llosa mixta. Si no és així, i la separació entre el material de 
protecció contra el foc i l‟element de formigó sigui igual o superior a 5 mm, s‟aplica la part 1, 
de la norma 13381, abans ressenyada.  
Per a la interpretació d‟aquest assaig, també s‟utilitza el concepte “gruix equivalent de 
formigó”, ja ressenyat en la norma UNE-EN 13381-3. L‟exemple inclòs en l‟explicació 
d‟aquesta norma, és vàlid igualment per aquest assaig. 

 

 
Figura 5.70 Assaig UNE-EN 13381-5 – 

Applus+ LGAI Technological Center 
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UNE-EN 13381-6:2004 Protecció aplicada a elements d’acer buits reomplerts de 
formigó: S‟aplica a columnes estructurals d‟acer buides, omplertes de formigó. Aquest 
assaig ens determina la contribució a la resistència al foc d‟aquests elements estructurals, 
que li aporta un sistema de protecció contra el foc. Aquest assaig és aplicable a tots els 
materials de protecció contra el foc utilitzats per a la protecció d‟aquests elements 
estructurals compostos, que inclouen materials polvoritzats, pintures, sistemes de protecció 
per revestiment i materials de protecció contra el foc de capes múltiples o compostos, que 
estiguin fixats directament a la columna estructural. Si no és així, i la separació entre el 
material de protecció contra el foc i la columna sigui igual o superior a 5 mm, s‟aplica la part 
2 de la norma 13381, abans ressenyada.  

 
UNE-EN 13381-7:2006 Protecció aplicada a elements de fusta: S‟aplica a elements 
estructurals de fusta. Aquest assaig ens determina la contribució a la resistència al foc 
d‟aquests elements estructurals, que li aporta un sistema de protecció contra el foc. Aquests 
sistemes de protecció contra el foc inclouen revestiments, protecció contra el foc aplicada 
per polvorització i pintures, i es poden fixar totalment, o parcial a l‟element de fusta, i poden 
incloure una separació entre la protecció i l‟element.  
L‟avaluació de les construccions de fusta protegides per membranes protectores horitzontals 
i verticals estan sotmeses a les normes UNE-EN 13381-1 i UNE-EN 13381-2, 
respectivament. 
També és aplicable a elements estructurals de fusta que incorporen materials aïllants entre 
ells, com per exemple, biguetes de fusta en la construcció dels terres. 
Tanmateix, no és un assaig gaire habitual, sent la seva aplicació molt limitada. 
 
UNE-EN 13381-8:2011 Protecció reactiva aplicada a elements d’acer: Aquesta norma 
especifica els mètodes d‟assaig per a determinar la contribució a la resistència al foc dels 
sistemes de protecció reactiva front al foc aplicats a elements estructurals d‟acer, que puguin 
utilitzar-se com a bigues o pilars, sense obertures a l‟ànima. Estem parlant, principalment, de 
pintures intumescents. No és directament aplicable a elements a tracció, sense una 
avaluació addicional, ni tampoc a barres sòlides o barnilles.  
Els paràmetres més rellevants que composen el resultat de l‟avaluació són uns intervals de 
gruixos del material de protecció, uns intervals de perfils d‟acer, caracteritzats per la seva 
massivitats i la temperatura de disseny. Una de les característiques d‟aquest assaig, és que 
es donen els resultats (per taules) per a 350, 400, 450 i 500ºC. 
En aquesta norma també s‟especifiquen els assaigs que cal realitzar per a  determinar la 
capacitat d‟un material de protecció per a mantenir-se coherent i fixat a l‟acer. 

 

 
Figura 5.71  Assaig UNE-EN 13381-8 – 

Applus+ LGAI Technological Center 

 

 
Figura 5.72  Assaig UNE-EN 13381-8 – 

Applus+ LGAI Technological Center 
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SOLUCIONS CONSTRUCTIVES SENSE ASSAIG DE REFERÈNCIA 
 
Les normes UNE-EN ressenyades, i els assaigs que contemplen, abasten la major part de 
les disposicions constructives que ens podem trobar en edificació. Tanmateix, no 
contemplen la totalitat de casuístiques, i per tant ens podem trobar que haguem de donar 
solució constructiva a un requeriment normatiu, i no trobem cap producte ni sistema de 
protecció que estigui assajat per aquesta solució constructiva. 
 
Com a exemple podem posar el cas de d‟una obra de rehabilitació, en un edifici de 
l‟Eixample de Barcelona, on els pilars de planta baixa son de fosa. 

 
No hi ha cap norma d‟assaig que contempli la fosa, per tant no trobarem cap producte ni 
sistema de protecció que estigui homologat per a protegir la fosa.  
 
En aquest cas, hi ha una solució, que és acollir-se a la fitxa interpretativa dels Bombers de 
l‟Ajuntament de Barcelona, on es dona una mesura alternativa, basada en la instal·lació de 
ruixadors i aplicació de pintura intumescent: 

 

 
 

  
Figura 5.73 Afectació estructura metàl·lica del segle XIX. Incendi en teatre a Barcelona 
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Aquesta i d‟altres fitxes interpretatives es poden trobar al web de Bombers de Barcelona 
(àmbit territorial, el terme municipal de Barcelona): 
 
http://www.bcn.es/bombers/ca/prevencio_documentacio_fitxesprevencio.html 
 
El web dels Bombers de la Generalitat (àmbit territorial, tota Catalunya, excepte el T.M. de 
Barcelona), també conté instruccions tècniques i fitxes interpretatives: 
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.f175b8aac58f5caf65d789a2b0c0e1a0/?
vgnextoid=53a7d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53a7d2a9fb
ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
Malgrat tot, ens podem acabar trobant amb una disposició constructiva que no estigui 
emparada per una norma d‟assaig, i per tant no trobem cap producte ni sistema de protecció 
que estigui homologat per a protegir-lo. 
 

En aquests casos, no hi ha altre recurs que acabar acordant unes mesures 
compensatòries o alternatives entre tots els agents implicats, que normalment seran la 
propietat o promotor, la direcció tècnica, els bombers i l‟organisme de control de 
l‟administració, que hagi de validar l‟activitat. Dins d‟aquests acords es pot arribar a donar el 
cas de que calgui realitzar algun tipus d‟assaig a mida. Si fos aquest el cas, també caldria la 
participació del laboratori acreditat que l‟hagués de realitzar. 

 
5.2.2  ELS INFORMES D’ASSAIG I CLASSIFICACIÓ 

 
Els  assaigs son processos fisico-químics als quals es sotmeten uns materials o elements 
compostos, per a verificar la reva reacció o resistència al foc. La documentació on queda 
reflectida la descripció de l‟assaig, els seus resultats i la classificació dels materials o 
elements constructius, en relació a la seva reacció o resistència al foc, son els informes 
d‟assaig, de classificació i/o caracterització. 
 
Aquests informes els elaboren els laboratoris acreditats, sempre en base a uns assaigs 
realitzats. Els diferents informes que ens podem trobar son: 
 
L‟informe d‟assaig 
L‟informe de classificació 
L‟informe d‟avaluació o caracterització 
 
Ens podem trobar que els subministradors ens aportin resums o informes reduïts, a efectes 
comercials. Cal tenir present, que només els informes complets abans esmentats tenen 
validesa davant de l‟Administració. 
 

Només son vàlids a l‟estat espanyol els informes emesos per laboratoris acreditat per 
l‟ENAC. Si son assaigs fet en d‟altres països de la Unió Europea, cal que siguin validats pel 
Ministerio de Fomento. Si son de fora de la UE, no tenen cap validesa aquí. 

 
Tanmateix, hi ha unes normes que permeten estendre els resultats dels assaigs realitzats 
amb una configuració determinada, a d‟altre tipus de configuracions del sistema. Son les 
anomenades “extensió d’aplicació de resultats d’assaig”, ò EXAP (extended 
applications, en anglès). Aquestes extensions, també han de ser realitzades per una entitat 
acreditada per l‟ENAC, i han de basar-se en dades d‟assaigs. Son útils al fabricant que ha 
de fer modificacions en un producte, i si acompleix amb la corresponent norma d‟extensió, 
pot obviar un nou assaig. El resultat d‟un EXAP sempre serà la validació del grau de 
resistència al foc que tenia el producte inicial (p.ex. EI 60), o una disminució. En cap cas un 

http://www.bcn.es/bombers/ca/prevencio_documentacio_fitxesprevencio.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.f175b8aac58f5caf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=53a7d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53a7d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.f175b8aac58f5caf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=53a7d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53a7d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.f175b8aac58f5caf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=53a7d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53a7d2a9fbed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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EXAP es pot utilitzar per a validar un increment de prestacions del producte (p.ex. passar-lo 
a EI 90). La seva utilització encara és bastant limitada. 
 
L’INFORME D’ASSAIG [15] 
 
En aquest informe es descriu en detall el producte o sistema assajat, la Norma UNE-EN 
utilitzada, els materials que el composen, el desenvolupament de l‟assaig i els resultats 
obtinguts. 
Normalment, aquest document no arribarà a mans dels tècnics, ja que el CTE estableix que 
els fabricants o subministradors de productes, únicament estan obligats a aportar còpia del 
certificat de classificació, no el corresponent informe d‟assaig en el que es recolza. 
A titol informatiu, i segons la norma UNE-EN 1363-1:2000, els informes d‟assaig han de 
contenir: 
a-e) Identificació del laboratori d‟assaig, del sol·licitant, la data de l‟assaig, nº de l‟assaig i 
nom del fabricant, marca i denominació comercial de la mostra. 
f) Detalls constructius de la mostra (descripció, gràfics, components...). 
g) Propietats dels materials components. 
h,i) Mètode de muntatge i instal·lació de la mostra, i detalls del condicionament previ. 
j) Declaració del paper del laboratori en la selecció de la mostra. 
k) En elements portants, la càrrega aplicada a la mostra, bases de càlcul i mètode. 
l) Condicions de suport utilitzades. 
m) Per a elements de separació asimètrics, la direcció escollida de la mostra i el raonament. 
n) Localització dels termoparells i sistemes de mesura de pressió i deformació. 
o) Temperatura ambient en el laboratori a l‟inici de l‟assaig. 
p) Pressió dins del forn relatives a la posició ocupada per la mostra. 
q) Corbes temperatura/temps de les condicions d‟escalfament del forn. 
r) Raons per a la validació de l‟assaig en cas superar-se inadvertidament certs paràmetres. 
s) Temps transcorregut en minuts, entre l‟inici de l‟escalfament i el temps de fallada dels 
criteris de deformació, integritat i aïllament. 
t) Taules i/o gràfics de les dades obtingudes pel equips de mesura. 
u) Comportaments significatius observats en la mostra. 
v) Camp d‟aplicació directa dels resultats de l‟assaig. 
w) Declaracions sobre la norma aplicada i l‟exactitud dels resultats. 
 
L’INFORME DE CLASSIFICACIÓ [21] [22] 
 
En aquests informes es determinen la classe de resistència al foc del producte o sistema 
assajat, en base als criteris de les normes Norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010, per a 
tots els productes, menys conductes de ventilació, i UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010, per a 
conductes de ventilació.L‟objecte d‟aquestes normes és definir un procediment harmonitzat 
per a la classificació de la resis tència al foc dels productes de construcció i elements 
constructius. Aquest és l‟informe que ens aportarà el subministrador, per a verificar una sèrie 
de dades que ens caldran a l‟hora d‟utilitzar el producte. 
 
Contingut de l’informe de classificació segons la norma Norma UNE-EN 13501-
2:2009+A1:2010, per a tots els productes de construcció i elements constructius, menys 
instal·lacions de ventilació. Per a una millor comprensió, prendrem com a exemple un 
informe real, accessible públicament al web: 
 
http://static.domestika.com/34797/files/20110916140348-11-3160-1470-p2-pap.pdf 
 
En aquest informe es classifica un tancament vertical. 

 
 
 

http://static.domestika.com/34797/files/20110916140348-11-3160-1470-p2-pap.pdf
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Identificació de l’informe 

 
 
Hi apareixen els segells del laboratori l‟ENAC, la data, nº expedient,  i les dades del 
peticionari. 
 
Identificació de l’element 

 
 
Es defineix l‟element, amb esment de les seves funcions i referència a la descripció. 
 
Informes d’assaig i resultats de l’assaig en que es recolza aquesta classificació 

 
 
Es ressenya l‟assaig de referència. Atenció a la data, ha de tenir menys de 10 anys. 
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Els resultats de l‟assaig. Indica la norma UNE-EN utilitzada per l‟assaig, punt important a 
verificar. A tenir en compte que en la taula 4.3, en aquest cas s‟avaluaven la E i la I, per ser 
un element no portant. Si fos un element portant amb funcions de separació s‟hi hauria 
d‟afegir la R, i si fos portant, sense funcions de separació, sortiria només la R. 
 
Classificació i camp d’aplicació directa 

 
 
En aquest cas, aquest panell s‟ha classificat EI 60 
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El camp d‟aplicació directa son les modificacions a les que es pot sotmetre l‟element 
classificat. La posada en obra ha de respectar aquests marges, contràriament, estariem 
adoptant una solució no validada per assaig. 
 
Limitacions 
En aquest cas no n‟hi ha, però es podrien posar restriccions sobre la durada de la validesa 
de l‟informe. 
Al peu de l‟informe hi ha d‟aparèixer el nom, signatura i data, dels responsables de preparar i 
revisar l‟informe. 
 
Amb un informe d‟aquestes característiques, ja tenim la certesa de que el producte ha estat 
assajat i classificat segons el que disposa la normativa vigent. 
 
Contingut de l’informe de classificació segons la norma UNE-EN 13501-
3:2007+A1:2010, per a conductes i comportes tallafocs. Aquests informes son pràcticament 
iguals als anteriors, però amb la salvetat de que en els assaigs, es pot assajar amb foc 
interior i/o exterior, i que la posició del conducte pot ser horitzontal i vertical. Per tant, en 
l‟apartat dels resultats dels assaigs de suport i la classificació, hi apareixeran els següents 
paràmetres: 
 
E (Intergritat), I (aïllament tèrmic), t (temps), h₀ (horitzontal),  ve (vertical),  o (foc exterior), i 

(foc interior) i S (d‟estanquitat als fums)  
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L’INFORME DE CARACTERITZACIÓ [21] 
 
En aquests informes es determina la contribució a la resistència al foc d‟un sistema de 
protecció passiva, aplicat a un element constructiu. Es caracteritzen les propietats de 
resistència al foc del sistema de protecció contra el foc assajat, en base als criteris de la 
norma UNE-EN  13381-1 a 8 corresponent. El que es caracteritza aquí no és un element 
constructiu per sí mateix, si no la contribució a la resistència al foc d‟un sistema de protecció 
(plaques, pintures, morters..) a un o uns elements constructius (pilar, biga, forjat 
col·laborant...) Els resultats son aplicables a una gama determinada d‟un mateix element 
constructiu. 
 
Contingut de l’informe de caracterització segons la norma UNE-EN 13501-
2:2007+A1:2010 

 
L‟estructura i contingut d‟aquests informes és similar als de classificació, abans exposats, 
però en lloc d‟un apartat de “Classificació i camp d‟aplicació directa” en tenim un altre de 
“Dades de caracterització i limitació del camp d‟aplicació”: 
 
Identificació de l’informe i identificació de l’element 
Informes d’assaig i resultats de l’assaig en que es recolza aquesta caracterització 
Dades de caracterització i limitació del camp d’aplicació. Limitacions 
 

El que més ens interessa com a tècnics és la taula de gruixos dels materials de protecció, 
on es defineix el gruix de material que hem d‟aplicar a un perfil, en funció de la massivitat del 
perfil a protegir, la R necessària segons normativa i la temperatura crítica per a la qual son 
vàlids els valors. Veiem com exemple una taula d‟un morter assajat segons la norma UNE-
EN 13381-4, per a proteccions aplicades a elements d‟acer (Figura 5.73) 

 

 
                Figura 5.74  Taula de gruixos – Placo 
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En aquests informe hi trobarem alguns gràfics de corbes i taules, i detalls dels elements 
assajats, acostumant a ser més extensos que els de classificació.  
 
Al peu de l‟informe també hi ha d‟aparèixer el nom, signatura i data, dels responsables de 
preparar i revisar l‟informe. 
 
ELS INFORMES D’ASSAIG I CLASSIFICACIÓ I EL CTE 
 
Cal tenir present que el DB-SI del CTE (versió febrer de 2010, comentaris desembre 2011), 
en l‟apartat VI relaciona certs requeriments, en relació als assaigs de resistència al foc: 
 
1) Els assaigs necessaris per a la classificació de productes de construcció que no tinguin 
el marcat CE (el cas de la majoria dels productes que es contemplen en aquest projecte), 
s’han de realitzar per laboratoris acreditats per una entitat oficialment reconeguda. A 
l‟estat espanyol, aquesta entitat és la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La relació 
dels laboratoris acreditats per assaigs de resistència al foc es pot trobar al web de l‟ENAC: 
 
http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-
acreditacion?p_p_id=Buscador_WAR_buscador&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mo
de=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_Buscador_WAR_buscador__spage=%2FbuscaLE.do 
 
i actualment son els següents: 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. – Bellaterra (Barcelona) 

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION – Derio (Vizcaya) 

ENSATEC, S.L.- Navarrete (La Rioja) 

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE LA 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI) - Arganda del Rey (Madrid) 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
(AIDICO) - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN – Paterna (València) 

 
2) Els assaigs realitzats en altres països de la Unió Europea, per laboratoris acreditats 
en aquests països, d‟acord amb les normes EN vigents a l‟estat espanyol, no son vàlids aquí 
de forma directa. Per a que puguin tenir validesa legal, han de passar uns tràmits, que son 
competència del Ministerio de Fomento, que si s‟escau, emetrà el corresponent informe de 
conformitat amb el CTE. 
 
3) En la data en que el productes es subministrin a les obres, els certificats d’assaig i 
classificació hauran de tenir una antiguitat menor de 10 anys, quan es refereixin a 
resistència al foc (per a reacció al foc son 5 anys). 
 
4) Els fabricants o subministradors de productes, únicament estan obligats a aportar 
còpia del certificat de classificació, no el corresponent informe d‟assaig en el que es 
recolza. 
 
5) Els informes d‟assaig i classificació, així com els certificats i declaracions CE i els DITE, 
poden estar redactats en qualsevol idioma que acceptin els usuaris. Tanmateix, si els 
documents han de tenir efectes administratius, han d‟estar redactats, a Catalunya, en català 

http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion?p_p_id=Buscador_WAR_buscador&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_Buscador_WAR_buscador__spage=%2FbuscaLE.do
http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion?p_p_id=Buscador_WAR_buscador&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_Buscador_WAR_buscador__spage=%2FbuscaLE.do
http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion?p_p_id=Buscador_WAR_buscador&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_Buscador_WAR_buscador__spage=%2FbuscaLE.do
http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion?p_p_id=Buscador_WAR_buscador&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_Buscador_WAR_buscador__spage=%2FbuscaLE.do
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o castellà. A aquests efectes, els laboratoris acreditats a l‟estat espanyol poden efectuar 
traduccions amb efectes equivalents als traductors jurats.  
 
5.2.3 – DITE  

 
El DITE, Document d‟Idoneïtat Tècnica Europeu, o en anglès ETA, European Technical 
Approval, té el seu origen en la Directiva 89/106 CEE de productes de la construcció [23].  
 

Un DITE es tracta d‟una avaluació tècnica favorable de la idoneïtat d‟un producte de 
construcció, per a un ús concret, i basada en l‟acompliment d‟uns requisits essencials 
determinats. 

 
El DITE es pot concedir a productes per als que no hi ha norma harmonitzada, com és el cas 
dels productes inclosos dins l‟àmbit d‟aquest treball. 
 
Els productes que hagin obtingut el DITE i la corresponent certificació de conformitat, poden 
ostentar el marcat CE. De fet, no té gaire sentit obtenir el DITE i no disposar del marcat CE. 
El DITE més el marcat CE condueix a la certificació del producte i a la col·locació en els 
embalatges dels productes de la corresponent etiqueta. 
 
Els DITE únicament els poden emetre els organismes autoritzats per la EOTA (European 
Organisation for Technical Approvals). 
 
Actualment a l‟estat espanyol únicament hi ha tres organismes autoritzats per l‟EOTA: 
 

 Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya ITeC, 
http://www.itec.cat/home/index.asp 

 Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja,  
http://www.ietcc.csic.es/ 

 Tecnalia Research & Innovation 
http://www.tecnalia.com/ 
 

Entrant en aquestes web es pot accedir als DITE emesos per aquestes entitats. 
 
El valor afegit que representen els DITE, en relació a l‟assaig, és que aquest és l‟avaluació 
del comportament d‟unes mostres no controlades per una tercera part i que se sotmeten a 
unes proves determinades de resistència al foc, obtenint una classificació, mentre que el 
DITE té un abast més ampli, que inclou: 
 

 El control del sistema de fabricació del producte. 

 La presa de mostres representatives en fàbrica, per part de l‟organisme autoritzat per 
l‟EOTA. 

 Realització dels assaigs de resistència al foc d‟aquestes mostres, per part d‟aquest 
organisme, en laboratori acreditat per l‟ENAC, segons instruccions de muntatge i 
funcionament del fabricant. 

 Control bianual del sistema de fabricació, amb seguiment de les condicions de 
fabricació establertes en el DITE. 

 Avaluació d‟altres característiques a banda de les relacionades amb la seguretat al 
foc, per a determinar l‟adequació d‟un producte posat en obra de manera global. 

 Avaluació de la durabilitat, és a dir, de la capacitat del sistema de protecció al foc per 
mantenir les seves prestacions durant una determinada vida útil. 

 
 

http://www.itec.cat/home/index.asp
http://www.ietcc.csic.es/
http://www.tecnalia.com/
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És a dir, que un DITE garanteix unes condicions de fabricació i de producte avaluat en 
condicions d‟ús final. Per aquest motiu veurem que en el DITE apareixen també les dades 
del punt de fabricació del producte, per tant un DITE es refereix a un producte fabricat en un 
lloc determinat, i no és vàlid per a un mateix producte fabricat en un altre lloc. 

 
Tot i que per als productes de protecció passiva, el DITE, i en conseqüència el marcat CE 
encara és voluntari, tot sembla indicar que en un futur no gaire llunyà acabarà sent 
preceptiu. 
 
Per a l‟elaboració dels DITE, la EOTA ha desenvolupant unes guies (ETAG‟s) que han de 
seguir els organismes autoritzats de la mateixa forma a tota Europa. En l‟àmbit de la 
protecció passiva, n‟hi ha dues de vigents i una tercera en elaboració: 

 Guia DITE 018: Productes de protecció contra el foc. 

 Guia DITE 026: Productes tallafocs i de segellat contra el foc. 

 Guia DITE 028: Productes retardants al foc (en elaboració). 
 
Aquestes guies es poden consultar a: http://www.eota.be/en-GB/content/endorsed-etag-s/9/ 
 
La Guia DITE 018 té una part general i tres específiques per a productes reactius (pintures 
intumescents i ceràmiques ablatives), morters i productes prefabricats (panells rígids, semi 
rígids i mantes flexibles). 
La Guia DITE 026 també té una part general, i quatre específiques, per a segellants de 
penetracions, segellants de juntes lineals, reixes tallafocs i barreres tallafocs en espais 
ocults. 
 
El contingut d‟un DITE és es següent: 
 

 Dades identificatives del producte i fabricant. 

 Especificació dels components i ús previst. 

 Vida útil. 

 Identificació dels materials. 

 Prestacions. 
o Reacció al foc 
o Resistència al foc 
o Permeabilitat a l‟aire i a l‟aigua 
o Emissió de substàncies perilloses 
o Resistència i estabilitat mecànica 
o Resistència a l‟impacte 
o Adhesió 
o Aïllament al soroll aeri i d‟impacte 
o Absorció del so 
o Aïllament tèrmic 
o Permeabilitat al vapor d‟aigua 

 Documentació gràfica. 

 Instruccions de muntatge. 

 Instruccions de reparació i manteniment. 

 Informació addicional. 
 
Un punt rellevant del DITE consisteix en que les prestacions indicades al document (tant de 
resistència al foc com de les altres característiques) són valides per les solucions 
constructives (amb les variants considerades), instruccions de muntatge i especificació de 
materials descrites al propi document, aspecte que facilita la comprovació de que la 
instal·lació és aquella que respon a les prestacions declarades. Quan és adient, per exemple 
en un DITE per morter, també s‟hi indiquen al document algunes característiques (i valors de 

http://www.eota.be/en-GB/content/endorsed-etag-s/9/
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referència) vinculades a la resistència al foc avaluada, com per exemple l‟adherència del 
material que va ser assajat al foc, per tal de caracteritzar el sistema que s‟haurà d‟aplicar en 
obra per assolir l‟assegurament de prestacions. 
 
Veurem ara un extracte d‟un DITE, eleborat per l‟ITeC, amb els apartats més rellevants als 
efectes d‟aquest treball (es pot accedir a la versió completa a l‟adreça: 
http://www.itec.cat/nouDite.c/files/DITE_09_0275_e_25_05_2010.pdf) 
 
 

 
 

Observem l‟organisme autoritzat per l‟EOTA, el producte, la data de validesa, i el lloc de 
fabricació. 
 

http://www.itec.cat/nouDite.c/files/DITE_09_0275_e_25_05_2010.pdf
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Es defineix detalladament el producte. 
 

 
 
Es determina l‟ús previst. En aquest cas com a protecció d‟estructures d‟acer per a interiors 
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Es concreta que s‟han avaluat dues formes de fixació, i s‟estima una vida útil de 25 anys. 
 

 
 
Exemple del marcat CE del producte. En el control de recepció caldrà verificar que el 
producte subministrat, la factoria coincideix amb la del DITE. 
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Es donen les instruccions d‟instal·lació. En els annexes és donen molts més detalls, així com 
el detalls constructius. 
 

 
 

 
 
Molt important fer arribar aquestes recomanacions al futur usuari de l‟edifici. 
 

 
 
Podem veure l‟assaig al que s‟ha sotmès el producte, que és per a proteccions d‟elements 
d‟acer (13381, part 4) 
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Aquí es reprodueix la taula de gruixos de l‟informe de caracterització del laboratori, en funció 
de la R desitjada i la massivitat del perfil. Veiem que la temperatura crítica de disseny és de 
500ºC. 
 
El llistat de tots els DITE (ETA) validats per l‟EOTA a nivell europeu, està disponible a: 
http://www.eota.be/pages/valideta/ 
 
 
5.2.4 - CONTROL PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Com ja s‟ha dit en l‟apartat 4.1, la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d‟incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis  estableix la intervenció de 
l‟administració de forma prèvia en la fase de projecte, una intervenció de comprovació, 
immediatament abans de l‟inici de l‟activitat i una posterior, amb la realització d‟inspeccions 
de control [24].  
 

http://www.eota.be/pages/valideta/
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Als efectes d‟aquest treball, dels tres nivells d‟intervenció de l‟Administració previstos en la 
llei, el que major incidència té és el control inicial de l‟activitat. 
 
Tant quan projectem com quan construïm un edifici, hem de tenir present que un cop 
acabada l‟obra, s‟hi desenvoluparà una activitat, i que aquesta, en molts casos, requerirà 
d‟uns tràmits administratius que ineludiblement passaran per un control inicial abans de 
començar l‟activitat. 
 
La Llei 3/2010 atribueix a la Direcció General de Prevenció, Extinció d‟Incendis i Salvaments 
la competència d‟autoritzar les entitats col·laboradores de l‟Administració (ECA) en l‟àmbit de 
la prevenció i seguretat en matèria d‟incendis. La funció principal d‟aquestes entitats és 
portar a terme l’acte de comprovació de totes aquelles activitats, establiments o edificis per 
tal de verificar que aquests compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació 
sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d‟incendis i, específicament les 
establertes per l‟autorització o llicència que disposen. 
 
Aquesta llei estableix que en els supòsits sotmesos al control previ, el titular de l'establiment, 
l'activitat o l'edifici ha de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l'Administració (ECA) que 
efectuï un acte de comprovació, immediatament anterior a l'inici de l'activitat, a la posada en 
funcionament de l'establiment o a l'ocupació de l'edifici. 
 
Per a que l‟ECA pugui informar favorablement un acte de comprovació, el tècnic inspector 
ha d‟acabar signant un certificat com aquest: 
 

 

Per a poder signar un certificat així, està clar que el tècnic demanarà els informes de la 
direcció d‟execució d‟obra, fent-se responsable de la correcta posada en obra de les 
prescripcions de la llicència i la normativa, dels certificats dels aplicadors, dels informes 
d‟assaig i/o classificació dels productes, emesos per laboratori acreditat, del DITE, o de la 
documentació necessària per que quedi degudament acreditat que l‟obra s‟ha executat 
acomplint tots els requisits exigibles. 

A l‟inici, hem vist alguns exemples del que pot passar quan els sistemes de protecció 
passiva no hi son, o no funcionen degudament. Però sense anar tant al límit, cal imaginar la 
situació d‟un  tècnic que ha dirigit l‟obra d‟un edifici, i en la inspecció de l‟ECA, es verifica 
que el gruix de morter aplicat sobre l‟estructura metàl·lica, oculta sobre el fals sostre, no és 
suficient com per a garantir el grau R prescrit en projecte. Complementar el gruix de morter a 
l‟estructura en un edifici totalment acabat comporta uns importants costos, evitables si en 
tenim cura en el seu moment. 

 



Guia pràctica per a l‟execució material de les exigències del CTE BD-SI  
en relació a la protecció passiva contra incendis 

68 

En resum, cal tenir la màxima cura en la posada en obra de les especificacions de la 
llicència, realitzant els controls de recepció i execució necessaris, i recollint tota la 
documentació que calgui per a poder demostrar que els productes o sistemes utilitzats i la 
seva aplicació ha estat la correcta.  

 
6 – PRODUCTES I MATERIALS DISPONIBLES AL MERCAT 

 
Com ja hem vist a l‟apartat 5.2, es disposa de diferents productes i materials per a poder 
executar les solucions constructives descrites. En aquest capítol definirem aquests 
productes i materials: morters projectats, plaques, pintures intumescents i materials de 
segellat. 
 
De cada producte desenvoluparem els següents aspectes: 
 

 Definició del producte: Composició, tipus, etc. 

 Aplicacions: Utilitats principals. 

 Posada en obra: Normes d‟instal·lació, control d‟execució, etc 

 Ús i manteniment: Instruccions per a l‟usuari de l‟edifici. 

 Punts clau: Aspectes més importants a tenir en compte. 
 

Cal esmentar que cada solució ha de garantir per sí sola el grau R, EI ò REI requerit. És un 
error freqüent que, davant d‟un gruix insuficient d‟un producte, es vulgui arribar a una R 
determinada afegint-li una altra solució. Per exemple un morter que protegeix un pilar 
metàl·lic i li proporciona una R 60. Hi ha un canvi d‟ús, i ens cal una R 90. No hi podem 
afegir unes plaques o pintura, per arribar-hi. No es poden sumar solucions. 

 
6.1 MORTERS PROJECTATS 

 
DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 

 
Els morters projectats son un tipus de morter, on l‟àrid –aglomerats- son compostos 
minerals amb gran capacitat d’aïllament tèrmic, que els fa aptes per a la protecció 
d‟elements constructius contra els efectes del foc [25]. 
 
A part de l‟aigua, els principals components d‟aquests morters son: 
 
Aglomerants (lligants hidràulics): ciment, calç ò guix. 
Aglomerats (àrids): perlita, vermiculita o fibres minerals. 
Additius: retenidors d‟aigua, controladors d‟adormiment o adherents. 
 
La perlita és una roca volcànica silícia d‟origen natural, que sotmesa a elevades 
temperatures augmenta de volum fins a 20 vegades el seu volum inicial. 
La vermiculita és una argila composta per silicat alumínic, i que sotmesa a certes 
temperatures pot augmentar fins a 30 vegades el volum original. 
Aquests augments de volum permeten disposar de gran quantitat de d‟aïllant amb poca 
quantitat de material. 
Les fibres minerals son materials fibrosos obtinguts a partir de roques basàltiques, per mitjà 
de fosa, centrifugació i altres tractaments, i que li confereixen altes capacitats d‟aïllament 
tèrmic incorporades a un morter. 
 
Segons la seva densitat es classifiquen en rígids i flexibles [26]. 
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Morters flexibles: densitat inferior a 500 kg/m³: 
Morters de fibres minerals i lligants hidràulics 
Morters de fibres minerals i ciment 
Son molt lleugers, i molt indicats per estructures on es prevegin moviments significatius i 
vibracions, per la seva alta capacitat per absorbir-los. Tenen l‟inconvenient de tenir poca 
resistència mecànica. 
 
Morters rígids: densitat superior a 500 kg/m³: 
Morters d‟escaiola i perlita 
Morters de calç i vermiculita 
Morters de ciment i vermiculita 
Son més pesats i rígids que els flexibles, però amb una major resistència mecànica. 
 
Morters flexibles 
 
 Morters de fibres minerals i lligants hidràulics 
Son materials compostos per fibres de roques, lligants hidràulics i additius anti pols. 
S‟utilitzen per a la protecció d‟elements estructurals metàl·lics. S‟apliquen per projecció 
pneumàtica, sense risc de fisuració. Tenen una densitat aproximada de 250 kg/m² i una 
conductivitat tèrmica de 0.032 kcal/mhºC.  
 
Morters de fibres minerals i ciment 
S‟utilitzen per a la protecció d‟elements estructurals metàl·lics. S‟apliquen per projecció amb 
màquina de gunitar. Tenen una densitat aproximada de 300 kg/m² i una conductivitat tèrmica 
de 0.032 kcal/mhºC.  
 
Morters rígids  
 
Morters d’escaiola i perlita: 
És especialment indicat per elements estructurals de formigó. S‟apliquen principalment per 
projecció pneumàtica, o també manual. Tenen una densitat aproximada de 900 kg/m² i una 
conductivitat tèrmica de 0.80 kcal/mhºC. 
 
Morters de calç i vermiculita 
Es poden utilitzar per a protegir qualsevol tipus d‟element estructural. S‟apliquen 
principalment per projecció pneumàtica, o també manual. Tenen una densitat aproximada de 
750 kg/m² i una conductivitat tèrmica de 0.05 kcal/mhºC. 
 
Morters de ciment i vermiculita 
És especialment indicat per elements estructurals metàl·lics. S‟apliquen principalment per 
projecció pneumàtica, o també manual. Tenen una densitat aproximada de 650 kg/m² i una 
conductivitat tèrmica de 0.10 kcal/mhºC. La seva resistència mecànica és molt alta i tenen 
un bon comportament en exteriors. 
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                                  Figura 6.1  Exemple d‟aplicació de morter projectat -  Argos Gestión 

 
APLICACIONS 

 
La principal aplicació dels morters projectats son la protecció d‟elements estructurals 
metàl·lics (pilars, jàsseres, bigues,...), i mixtes formigó, acer (forjats col·laborant). 
També es poden aplicar per a solucions de segellats en passos d‟instal·lacions entre sector 
d‟incendi i la creació de franges tallafocs en façanes [27]. 
En un ús més limitat, també els podem trobar com a protecció d‟elements estructurals de 
formigó. 
 
Factors a tenir en compte per a l‟elecció d‟un morter : [26] 
 
Rigidesa del revestiment 
El morter ha de ser capaç d‟absorbir els moviments de l‟estructura, principalment els de 
flexió, en condicions normals. Si no és així, i el revestiment es fissura, i es creen ponts 
tèrmics, que poden arribar a reduir a la quarta part la seva resistència al foc. 
 
Densitat o pes del revestiment 
Cal tenir-ho en compte, sobretot en aquells casos on les estructures estan sotmeses a 
majors sol·licitacions (encavallades, pòrtics...) 
 
Resistència mecànica del morter 
Morters rígids: Tenen major resistència mecànica, i son més indicats per ser aplicats en els 
punts més exposats a l‟ús quotidià de l‟edifici (cops, fregaments..) 
Morters flexibles: Presenten una menor resistència mecànica, i estan indicats per a llocs 
menys exposats a l‟ús de  l‟edifici, com bigues, sostres... 
 
POSADA EN OBRA 

 
La projecció dels morters es realitza per mitjà de maquines de projecció pneumàtiques. Es 
requereixen mitjans auxiliars d‟elevació, com bastides convencionals homologades ò mitjans 
d‟elevació automàtics. 
 
La superfície de suport ha d’estar totalment neta de qualsevol brutícia, residu, oli, pols, 
òxid, pintura, etc. Aquest és un aspecte molt important a tenir en compte, ja que si 
l‟adherència no és la correcta, per més bo que sigui el producte, no obtindrem les 
prestacions desitjades [17]. 
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Segons el tipus de suport, pot ser necessària una imprimació anticorrosiva. Cal verificar 
aquest extrem amb el fabricant del producte. 
 
L’ambient del local ha de ser sec i ventilat. La temperatura del local i el suport ha d‟estar 
entre +5 i +45ºC. 
 
Els suports de fàbrica ceràmica o formigó han d‟estar secs (mínim 45 dies d‟assecat per 
suports nous. 
 
Els suports no poden estar sotmesos a xocs o vibracions mentre es realitzen els treballs 
de projectat, ni durant el període necessari per a que el producte assoleixi les seves 
característiques de resistència mecànica, sent variable en funció de la temperatura i la 
humitat ambient. 
 
Aquests tipus de productes presenten un acabat rugós i un color blanc-grisós. Si per motius 
estàtics o de protecció ambiental es vol aplicar alguna mena d‟acabat, cal consultar al 
fabricant, ja que és un greu error aplicar productes que poden tenir components inflamables 
o tòxics. 
 
És molt important coordinar l’actuació d’altres rams: 
 
Les subjeccions, ganxos, suports, maniguets, i altres accessoris fixats sobre la superfície a 
protegir, han d‟estar col·locades prèviament abans de realitzar la projecció. 
Els conductes, canonades, tubs, safates de cables, etc. i d‟altres elements suspesos, que 
poguessin afectar l‟aplicació uniforme del producte, s‟han de col.locar després del projectat. 
 

                                     
                                            Figura 6.2 Exemple de coordinació amb altres rams  -  Argos Gestión 

 
En alguns casos, caldrà posar una malla de subjecció del morter, com per exemple, per a 
millorar l‟ancoratge i l‟adherència, o reforçar mecànicament el morter. 
 
Per a millorar l’adherència, s‟utilitza la malla de nervometall, fixada a l‟estructura per 
soldadura o grapat amb pistola pneumàtica. Ens trobarem en aquest cas quan la superfície 
d‟aplicació no està suficientment neta, o presenta restes de pintura altres substàncies. 
També és molt usual per al recobriment de pilars formats per perfils UPN units per 
platabandes i també en bigues Boyd (perfils alveolats). 
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Figura 6.3 Malla de nervometall -  Unisersa 

 
Figura 6.4 Malla de nervometall -  Unisersa 

 
Per al reforç mecànic del morter, quan es precisen gruixos importants (superiors a 30 
mm), s‟utilitza la malla de galliner galvanitzada. També s‟usa en perfils amb imprimacions 
incompatibles amb morters com pintures am base d‟oli, resines alquídiques, glicerines, i 
qualsevol tipus de pintura que pugui saponificar en presència d‟un ph alt. 
 

 
 

 
Figura 6.5  Malla de galliner -  Unisersa 

  
Figura 6.6  Malla de galliner -  Unisersa 

 
Els morters es poden projectar manualment o a màquina, però sempre es millor fer-ho a 
màquina, ja que l‟aplicació manual és molt lenta, i per conseqüència, costosa 
econòmicament, i els gruixos no son tant homogenis, ni l‟adherència tant bona. 
 
Hi ha dos formes de projectat, amb màquines d‟aire comprimit: 
 
Projecció per via seca, on l‟aigua s‟incorpora a la massa en el broquet de sortida. 
Projecció per via humida, on l‟aigua es mescla amb la resta de components al principi del 
procés. 
 
Les màquines han de ser lleugeres, de fàcil muntatge i desmuntatge, petites i suficientment 
potents. 
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                                             Figura 6.7  Posada en obra de morter projectat -  Argos Gestión 

 
Per al control d‟execució, cal verificar que les especificacions abans esmentades i les del 
fabricant s‟acompleixen (via instruccions, DITE, etc), i que s‟estan aplicant els gruixos 
necessaris. 
 
El morter ha de cobrir tota la superfície a protegir, de forma uniforme, sense defectes i no 
presentar discontinuïtats. Cal verificar la inexistència de fissures, forats o altres anomalies. 
 
Càlcul de gruixos: 
 
Imaginem que hem de protegir una jàssera formada per un IPE-180, que suporta part del 
sostre d‟un local de risc mitjà. Per tant, segons la Taula 2.2 del DB SI del CTE, ha de 
garantir-se una R 120. Com element de protecció escollim un sistema de morter projectat. 
  
Per a determinar el gruix necessari, cal tenir les següents dades: 
 

 Tipus d‟element a protegir: Material, dimensions i cares exposades a l‟incendi. 

 Massivitat de l‟element. 
 
Prenent com a exemple el morter PERLIFOC de Vermiculita y Perlita, en la documentació 
tècnica, anem a la taula de massivitats, i obtenim un valor de 254.0 m⁻¹ 
 

 
     Figura 6.8  Taula massivitats 
 
Cal observar que en aquesta taula ens dona l‟opció d‟obtenir valors per a perfils exposats a 
tres i quatre cares. En el nostre cas, per ser una jàssera d‟un local, serà exposat a tres 
cares. 
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Amb aquests dos factors, perfil i massivitat, ja podem anar a la taula que ens aporta el 
fabricant, en base als assaigs realitzats en laboratori acreditat: 

 
Figura 6.9 Taula de gruixos 

 
Com que el valor 254.0 m⁻¹ no ens apareix de forma directa, anirem al valor superior, per 

anar del costat de la seguretat, ja que la massivitat, quant major, més desfavorable al foc. 
 
Anem a 260 m⁻¹, i per a una R 120, ens dona un valor de 37 mm de gruix de morter. 

 
I a partir d‟aquest valor, ja podem calcular la quantitat de material necessari, mà d‟obra, 
mitjans auxiliars, etc. 
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S‟ha de verificar que el projectista, en el seu càlcul de l‟estructura ha utilitzat com a 
temperatura crítica de l‟acer 500ºC, que és la més habitual. En cas contrari, aquesta taula no 
ens valdria. 
 
Cal destacar que cada producte és diferent, i aquests càlculs son vàlids per a un tipus de 
morter determinat. Si s‟ha de canviar de producte, cal recalcular els gruixos. 
 
Garantia de posada en obra dels morters  
 
Per a poder disposar de plena garantia de que el morter ha estat posat en obra en les 
degudes condicions, i així tenir la certesa de que donem acompliment al requeriment 
normatiu exigit, cal que disposem de la següent documentació, al marge de la determinada 
en l‟apartat 5.2: 
 

 Informe de l‟assaig i de classificació del producte, segons la norma UNE EN 
corresponent. 

 Certificat de garantia i de fabricació i nº de lots facilitats a l‟obra. 

 Informe de l‟aplicador, certificant la posada en obra segons l‟assaig i directrius del 
fabricant. 

 Certificat d‟una empresa de control de qualitat aliena a l‟obra que acrediti que el 
producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en projecte i que el 
procés d‟aplicació del producte és correcte i es correspon amb el que defineix el 
fabricant. 

 
ÚS I MANTENIMENT  

 
Per al cas dels morters projectats, s‟ha d‟informar al futur usuari del següent: 
 

 Condicions i característiques del sistema de protecció passiva posat en obra. 

 Possibles modificacions posteriors en l‟edifici no poden afectar l‟efectivitat del morter 
aplicat (noves instal·lacions, redistribucions d‟espais...) 

 Possibilitats i forma de reparació de danys d‟abast limitat en el recobriment. 

 Vida útil del producte, segons instruccions del fabricant. 

 Programa d‟inspeccions de manteniment. 
 
A títol orientatiu, es ressenya una proposta de programa d‟inspeccions de manteniment. 
 

MORTERS PROJECTATS. Programa inspeccions 

DE SIS MESOS A UN ANY D’UN A CINC ANYS DE CINC A DEU ANYS 

Comprovació visual general Comprovació visual general.                            
Verificació de possibles 
escrostonats o desaparició 
localitzada de la capa de 
morter 

Comprovació de gruixos de 
protecció, per mitjà de 
mesurador calibrat per 
sistema sec 
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                                          Figura 6.9 Escrostonament de morter projectat  - Unisersa 
 
PUNTS CLAU 

  
Sense deixar de banda altres aspectes, cal tenir especial atenció als següents punts. 
 

 Elecció del tipus de morter, adequat al suport que ha de protegir. 

 Definir el gruix adient per a cada situació. 

 Molta atenció a la preparació de la superfície que ha de rebre el morter. Ha d‟estar 
totalment neta.  

 Seguiment escrupolós a les instruccions del fabricant (emmagatzematge, preparació, 
dosificacions, aplicació....) 

 Atenció a la necessitat d‟elements auxiliars (malles, tacs,...) 

 Verificar les condicions ambientals de temperatura, humitat, vent. Contrastar amb les 
recomanacions del fabricant. 

 Vetllar per la uniformitat en els gruixos. És freqüent veure en pilars, gruixos superiors 
en la seva part inferior que en els caps. 

 Control dels gruixos aplicats. 

 Atenció a actuacions d‟altres industrials en les fases posteriors a l‟obra, que poden 
modificar la protecció executada. 

 
6.2 SISTEMES DE PLAQUES 

 
DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 

 
Entenem per placa una planxa rectangular de dimensions variables, textura llisa, amb una 
rigidesa determinada, gruix uniforme, amb propietats de resistència al foc i utilitzades com a 
materials de protecció passiva d‟elements constructius, delimitació de sectors d‟incendi, o 
passos d‟instal·lacions entre sectors [17].   
 
El que les fa adequades per ser utilitzades en sistemes de protecció contra el foc és la seva 
gran capacitat aïllant, deguda a les propietats dels materials que les composen [26]. 
 
Son de fàcil muntatge, cosa que dona un elevat rendiment en la seva instal·lació. Tenen un 
bon comportament mecànic, i es poden fixar al suport per mitjans mecànics (cargols, perns, 
grapes) o adhesius compatibles amb la placa i el suport. Les tipologies son diverses. 
 
Les podem classificar en funció de la seva rigidesa i dels materials que la composen: 
 
Plaques rígides: 

 Plaques de fibra de silicats 
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 Plaques de guix laminat 
 
Plaques semirígides: 

 Plaques de llana de roca 
 
Les plaques de fibra de silicats, o fibrosilicats,  estan composades principalment per silicats 
càlcics hidratats reforçats amb fibres inorgàniques integrades a una base mineral. Alguns 
tipus de plaques, també poden contenir òxids de magnesi. En el procés de fabricació es 
sotmeten a molt altes temperatures, cosa que els confereix una resistència al foc molt 
important. Admeten el seu acabat amb una pintura compatible. 
 

 
Figura 6.10 Plaques de fibrosilicat – Promat 

 
Les plaques de guix laminat estan composades per guix d‟origen natural, armades amb 
malles de fibra de vidre. El guix és un element que consumeix molta calor d‟hidratació. A 
altes temperatures, les molècules d‟aigua absorbeixen molta energia, cosa que li confereix 
un bon comportament al foc, però a costa d‟una disminució de la seva resistència mecànica. 
D‟aquí el seu armat interior. Admeten el seu acabat amb una pintura compatible. Aquest 
tipus de plaques acostumen a ser de color rosa, per a distingir-les a l‟obra de les normals 
(color blanc) i les resistents a l‟aigua (verdes) 
 

  
Figura 6.11 Plaques de guix laminat  - Pladur 

 
Les plaques de llana de roca estan formades per fusió de roques basàltiques, a més de 
1000ºC. El fluid obtingut es centrifuga, aconseguint-se unes fibres minerals que s‟aglomeren 
per impregnació amb un lligant sintètic (resines). Son molt lleugeres (uns 150 kg/m3) i un 
excel·lent aïllant tèrmic. Una variant de les plaques de llana de roca son les mantes de llana 
de roca, més flexibles i adaptables a diferents formes. Per a l‟acabat superficial cal recórrer 
a recobriments, generalment metàl·lics. 
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Figura 6.12 Plaques de llana de roca - Rockwool 

 
APLICACIONS 

 
Les aplicacions de les plaques son molt àmplies, i abasten la pràctica totalitat de les 
necessitats de protecció passiva en edificació [28]: 
 

 Protecció d‟elements estructurals lineals (encaixats): pilars, bigues i jàsseres, d‟acer, 
formigó o fusta. 

 Protecció d‟elements estructurals plans (falsos sostres): forjats de formigó, forjats 
mixtes i lloses de formigó. 

 Parets de delimitació de sectors d‟incendi (particions lleugeres). 

 Protecció de parets de fàbrica o bloc de formigó (extradossats). 

 Formació de conductes de ventilació resistents al foc. 

 Protecció de conductes metàl·lics. 

 Formació de conductes de pas d‟instal·lacions. 

 Segellats de passos d‟instal·lacions. 

 Franges de sectorització entre plantes: façanes de mur cortina. 

 Panells sàndwich resistents al foc. 
 
 

 
Figura 6.13   Conducte de ventilació amb  

plaques de fibrosilicat – Promat 

 

 
Figura 6.14 Protecció d‟estructura metàl·lica  

amb plaques de llana de roca – Rockwool 
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Figura 6.15  Protecció d‟estructura metàl·lica  

amb plaques de fibrosilicat – Promat 

 
Figura 6.16 Protecció de cablejat elèctric amb 

plaques de guix laminat – Aislamientos Vat 

 
On les plaques presenten certes limitacions és en la protecció d‟estructures metàl·liques 
amb formes complexes, ja que si les plaques s‟han de conformar molt, son menys 
competitives. 
 
En canvi, tenen l‟avantatge de tenir un gruix constant, cosa que fa que el control de gruixos 
sigui senzill. Per ser materials que es treballen en sec, la seva instal·lació és molt neta. 
També tenen la possibilitat de poder-se fer moltes de les feines en taller, com els talls de 
plaques, muntatge de mòduls, etc, i així reduir el temps dels treballs a l‟obra. 

 

 
Figura 6.17 Treball en taller – Promat 

 

 
Figura 6.18 Treball en obra – Promat 

 

 
POSADA EN OBRA 

 
Al marge de les condicions de recepció generals per a tots els productes ressenyades a 
l‟apartat 5.2, en el cas de les plaques, cal realitzar una inspecció visual del producte 
subministrat a l‟obra, per a una correcta instal·lació. Cal verificar el següent: 
 

 Que el tipus i gruix de la placa sigui el previst, i estigui indicat en l‟embalatge i en la 
pròpia placa. 

 Que l‟embalatge de les plaques estigui en bon estat i no presenti deterioraments que 
hagin pogut afectar el contingut. 

 Que les plaques no presentin danys com ruptures, esquerdaments, humitats, 
separació de capes, defectes de planor, disgregacions,... 

 
El material que presenti alguna no conformitat, caldrà rebutjar-lo. 
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El fabricant haurà de subministrar les instruccions necessàries per a una correcta instal·lació 
del producte. Hauran de contenir les dades del fabricant, dades de la placa, mesures de 
seguretat, eines i materials a utilitzar, condicions ambientals requerides i seqüència de les 
operacions. 
 
També caldrà que ens faciliti les condicions d‟emmagatzematge. En general aquestes 
condicions seran la disposició sota cobert, en lloc sec i protegides del sol, pluja i gelades. 
També cal que s‟emmagatzemin en posició horitzontal, preferentment sobre palet, i en 
l‟alçada màxima d‟apilament indicada pel fabricant. 
Les instal·lacions de plaques les han de realitzar personal degudament format i amb les 
eines i materials adients, seguint les instruccions del fabricant. 
 
Les plaques únicament es podran instal·lar si tenen les dimensions i qualitats definides en la 
documentació tècnica (instruccions, assaigs,...) 
 
La posada en obra d‟un sistema de plaques requereix de la realització de quatre operacions 
seqüencials: 
 

 Verificació d‟eines i materials 

 Preparació del suport 

 Instal·lació 

 Controls d‟obra acabada 
 
VERIFICACIÓ D’EINES I MATERIALS 
 
Cal comprovar que es disposa de totes les eines necessàries per a realitzar les operacions 
de conformat i col·locació, i que estan en bon estat d‟ús, així com que disposem de tots els 
materials precisos: 
 
Eines de tall: Serres radials, de marqueteria i manuals, ganivets, guies de tall. Segons 
indicació del fabricant, pot ser necessària l‟aspiració de pols i fibres. 
Eines de manipulació: Trepants, fresadora, esmeril, serra de biaix. 
Eines de fixació: Cargoladora, grapadora, clavadora. 
Eines auxiliars: Per tractament de juntes, aplicació de segellants o adhesius. 
 
També caldrà un seguit de material auxiliar: 
 
Material de fixació: cargols, claus, grapes.. 
Tractament de juntes: Pastes, cintes, massilles.. 
Segellat: Massilles, pastes, adhesius... 
Acabat: Impregnacions, pintures. 
 
I per acabar, cal verificar el material a instal·lar: Que sigui l‟indicat i amb les 
característiques adequades, estigui en bon estat, planor, dimensions... 
 
Fetes aquestes comprovacions, caldrà preparar el suport on s‟hagin de col·locar les plaques. 
 
PREPARACIÓ DEL SUPORT 
 
Així com en aplicació de morters i pintures, la preparació del suport és d‟una gran 
importància, quan parlem de plaques aquest aspecte no té la mateixa transcendència. 
 
Tanmateix, si que cal que les superfícies a protegir estiguin netes calamina, greix o altres 
elements que puguin dificultar el muntatge de les plaques, i comprovar el bon estat de 
l‟element constructiu a protegir, abans de recobrir-la. 
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Un aspecte que sí és rellevant, és verificar abans de l‟inici del muntatge, que els elements a 
on es fixarà el sistema de plaques (bigues, pilars, sostres,..) estiguin en condicions de rebre i 
suportar tot el conjunt, i que les peces a muntar presenten les dimensions requerides. Pot 
ser aconsellable un replanteig previ al muntatge definitiu. 
 
INSTAL·LACIÓ 
 
Degut a la diversitat de solucions constructives a base de plaques, les instruccions 
d‟instal·lació les haurà de proporcionar cada fabricant. De totes formes, hi ha alguns 
aspectes comuns que cal tenir presents. 
 
L‟obra ha d‟estar en fase d‟acabats, i les zones de treball han d‟estar seques i protegides 
d‟entrades d‟aigua i humitat. 
 
S‟ha de tenir especial cura en el tractament de les juntes. No és recomanable l‟ús de pastes 
de junta per sota dels 10ºC. Cal assegurar una ventilació adequada per a un correcte 
assecat. Si per elevar la temperatura s‟utilitzen estufes de gas, s‟ha de tenir present que 
augmenten sensiblement el nivell d‟humitat dels recintes. 

 

 
Figura 6.19 Treball d‟acabats en juntes –      

Promat 

 
Figura 6.20 Zona de treball seca –  

Promat 

 
CONTROL D’OBRA ACABADA 
 
Consistirà en una inspecció visual on es verificarà: 
 

 La manca general de defectes i/o desperfectes, com esquerdes, fissures, ruptures, 
danys en suports (quan n‟hi hagi, p. ex. en conductes) juntes excessivament obertes, 
estanquitat, etc.  

 Que tots els elements que hagin d‟estar protegits ho estan realment. 

 Que s‟han seguit les instruccions del fabricant i les condicions de l‟informe d‟assaig, 
classificació o caracterització. 

 La consistència mecànica del sistema de protecció, i en especial, en les unions entre 
plaques i el tractament de les mateixes. 

 Aquesta inspecció es farà al 100% de la instal·lació. 
 
CÀLCUL DE GRUIXOS 
 
Seguint amb l‟exemple de l‟apartat de morters, considerem que hem de protegir una jàssera 
formada per un IPE-180, que suporta part del sostre d‟un local de risc mitjà. Per tant, segons 
la Taula 2.2 del DB SI del CTE, ha de garantir-se una R 120.  
 
Per a determinar el gruix necessari, cal tenir les següents dades: 
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 Tipus d‟element a protegir: Material, dimensions i cares exposades a l‟incendi. 

 Massivitat de l‟element. 
 
Com ja s‟ha exposat en el subapartat 5.2.1 en tractar els assaigs per a perfils d‟acer, la 
massivitat varia si el perfil ha d‟anar amb protecció per recobriment o per encaixat. Per tant, 
la taula de l‟exemple anterior no ens serveix, i utilitzarem la del fabricant de perfils Arcelor-
Mittal. 

 

 
Figura 6.21 Taula massivitats Arcelor-Mittal 

 
Cal observar que en aquesta taula ens dona l‟opció d‟obtenir valors per a perfils exposats a 
tres i quatre cares. En el nostre cas, per ser una jàssera d‟un local, serà exposat a tres 
cares. Així, per a un IPE 180, obtenim un valor de 188 m⁻¹ 
 
Amb aquests dos factors, perfil i massivitat, ja podem anar a la taula que ens aporta el 
fabricant, en base als assaigs realitzats en laboratori acreditat. Escollim una placa Promatect 
200 de Promat: 

 

 
Figura 6.22 Taula gruixos - Promat 

 
Com que el valor 188 m⁻¹ no ens apareix de forma directa, anirem al valor superior, per anar 

del costat de la seguretat, ja que la massivitat, quant major, més desfavorable al foc. 
 
Anem a 190 m⁻¹, i per a una R 120, ens dona un valor de 39 mm de gruix de placa. 
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I a partir d‟aquest valor, ja podem calcular la quantitat de material necessari, mà d‟obra, 
mitjans auxiliars, etc. 
 
S‟ha de verificar que el projectista, en el seu càlcul de l‟estructura ha utilitzat com a 
temperatura crítica de l‟acer 500ºC, que és la més habitual. En cas contrari, aquesta taula no 
ens valdria. 
 
Cal destacar que cada producte és diferent, i aquests càlculs son vàlids per a un tipus de 
morter determinat. Si s‟ha de canviar de producte, cal recalcular els gruixos. 
 
ÚS I MANTENIMENT  

 
Per als sistemes de plaques, s‟ha d‟informar al futur usuari del següent: 
 

 Condicions i característiques del sistema de protecció passiva posat en obra. 

 Possibles modificacions posteriors en l‟edifici no poden afectar el sistema (noves 
instal·lacions, redistribucions d‟espais...) 

 Possibilitats i forma de reparació de danys d‟abast limitat en el recobriment. 

 Vida útil del producte, segons instruccions del fabricant. 

 Programa d‟inspeccions de manteniment. 
 
A títol orientatiu, es ressenya una proposta de programa d‟inspeccions de manteniment. 
 

SISTEMES DE PLAQUES. Programa inspeccions 

DE SIS MESOS A UN ANY D’UN A CINC ANYS 

Comprovació visual general 
(plaques, juntes, cops…)            
Verificació d'elements de 
subjecció de conductes 
(barnilles, angulars, ..)                 
Existència d'humitats 

Comprovació visual general.                            
Verificació de possibles 
ruptures, defectes en 
juntes… 

 
PUNTS CLAU 

 
Sense deixar de banda altres aspectes, cal tenir especial atenció als següents punts. 
 

 Definir el gruix adient per a cada situació. 

 Molta atenció a les condicions ambientals en el moment de la instal·lació 

 Seguiment escrupolós a les instruccions del fabricant (emmagatzematge, preparació, 
aplicació....) 

 Tenir molta cura en el segellat de juntes (estanquitat, material adient...) 

 Control dels gruixos aplicats. En una obra es poden fer servir plaques de diferents 
gruixos, i es pot donar alguna confusió, en col·locar un tipus de placa en lloc d‟un 
altre. 

 Atenció a actuacions d‟altres industrials en les fases posteriors a l‟obra, que poden 
modificar la protecció executada. 

 En sectoritzacions verticals (parets de separació de sectors d‟incendi), atenció a dos 
errors molt comuns: 

 
o Les parets de sectorització han d’arribar fins al forjat resistent al foc. No 

es poden fer acabar en un fals sostre convencional no resistent al foc. En cas 
d‟incendi, es podria malmetre el fals sostre, i passar el fum i les flames per 
sobre de la sectorització. Han d‟anar de forjat a forjat. 
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o En forjats bidireccionals amb revoltó de poliestirè expandit perdut, la paret de 

sectorització s’ha de fer coincidir amb un dels nervis del forjat. Si passa 
per sota del revoltó, la temperatura d‟un incendi pot fer pirolitzar el revoltó, 
trencar el revestiment del sostre, i el foc passar per sobre de la paret a l‟altre 
sector d‟incendi. 

 

 
           Figura 6.23 Sectorització en forjat reticular 

 
 A diferencia dels morters i les pintures, en els sistemes de plaques hi té molta 

incidència el factor humà, cosa que comporta la possibilitat d‟errors en el muntatge. 
Atenció a alguns possibles errors en l‟execució: 

 
o Col·locació a trencajunt: Quan s‟instal·lin dues o més capes de plaques, cal 

tenir la precaució de col·locar-les a trencajunt, tant en sistemes horitzontals 
(falsos sostres, conductes..) com verticals (encaixats de pilars, conductes, 
extradossats....) 

 

 
Figura 6.24 Trencajunt en fals sostre – Promat 
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o Tires d’estanquitat: En tots els sistemes que es muntin, cal garantir-ne 
l‟estanquitat. Això s‟aconsegueix per mitjà de tires de placa continues. No 
col·locar-les és un error, ja que creem un punt feble de pas del foc. 

 

 
Figura 6.25  Tira perimetral en fals sostre – Promat 

 

 
Figura 6.26 Tira perimetral en divisió vertical – Promat 

 

 
 
 

 
Figura 6.27 Tira perimetral secció horitzontal – 

Promat 

 

 
Figura 6.28 Tira perimetral  

secció vertical – Promat 
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o Gruixos en extradossats: Quan es fan els assaigs de proteccions de parets, 
el conjunt assajat (paret+plaques) té uns gruixos determinats. A l‟hora de 
posar en obra un extradossat de protecció, cal verificar que el gruix mínim del 
parament on s‟instal·len les plaques, és el de l‟assaig. Si fos més petit, 
estaríem posant una EI / REI inferior a la dels resultats de l‟assaig. Hi ha una 
creença estesa de que la protecció la donen les plaques, quan no és així, la 
protecció, la classificació EI / REI es dona al conjunt parament+plaques, i 
s‟han de garantir els gruixos mínims de l‟assaig en tots els elements del 
sistema. 

 
Figura 6.29 Extradossat en paret de bloc  

de formigó  – Promat 

 
o Suports de conductes: Els conductes formats per plaques no son 

autoportants, fet que implica l‟ús de suports de diferents tipus. Els conductes 
horitzontals generalment van suspesos del forjat per sistemes compostos per 
barnilles roscades i perfils angulars. Si a un conducte perfectament muntat i 
amb la resistència al foc adequada,  en cas d‟incendi li fallen els suports, 
deixa de donar la protecció requerida. Per aquest motiu, és molt important 
respectar les característiques d‟assaig, tant de barnilles, com de perfils. És un 
error posar els mateixos elements de suport d‟un conducte de ventilació de 
xapa convencional, en un conducte amb propietats de resistència al foc, 
sense verificar la seva idoneïtat. 

 

 
Figura 6.30 Suport de conducte horitzontal   

– Promat 

 
El mateix passa en conductes verticals, on cal suportar el pes propi amb 
ancoratges als forjats o parets. Si l‟obertura del forjat ho permet, la millor 



Guia pràctica per a l‟execució material de les exigències del CTE BD-SI  
en relació a la protecció passiva contra incendis 

87 

opció és fixar uns angulars al cantell interior del forjat, i recolzar-hi el 
conducte. Si no, es pot adoptar una solució per mitjà de barnilles i perfils 
ancorats a la paret. Com en el cas anterior, cal prestar una atenció especial a 
aquest punt. 

 
 

 
Figura 6.31 Suport de conducte en forjat. Angular  

d‟acer (5). Tires de placa de suport (2,4). Farciment 
de llana de roca (3). - Promat 

 
 

Figura 6.32 Suport de conducte en paret. Conjunt  

Barnilles-Angular d‟acer-Tires de placa de  
suport (10) - Promat 

 
o Integritat de gruixos: Les plaques han de mantenir el seu gruix en tota la 

seva superfície. Es pot donar el cas de que sobre una superfície, sobresurti 
algun element, com per exemple, els cargols en una estructura metàl·lica. En 
sobreposar-hi la placa, el sortint del cargol provoca una separació entre 
l‟element a protegir i la protecció. En alguns casos això s‟ha resolt rebaixant 
localment el gruix de la placa, creant-hi un espai per enquibir-hi el cap del 
cargol (detall A, punt 1). Això comporta la reducció de la secció de la placa, i 
per consegüent, una reducció de les prestacions de resistència al foc. 
Aquesta pràctica cal refusar-la, i trobar solucions alternatives, com separar la 
placa en el gruix del cap del cargol, o, si no hi ha altre sortida, sobreposar una 
altra placa sobre el punt on s‟ha rebaixat el gruix, per complementar-lo, i 
mantenir en qualsevol punt el gruix mínim de càlcul. (detall B punt 2). 

 
Figura 6.33 Detalls integritat de gruixos  
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6.3 PINTURES INTUMESCENTS 

 
DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 

 
Les pintures intumescents son una família de productes que, aplicats en forma de pel·lícula 
seca sobre un element constructiu, reaccionen davant cert nivell de temperatura, produint-se 
unes reaccions químiques internes amb el resultat d‟un fort  augment de volum de 
l‟esmentada pel·lícula, que actua d‟aïllant, protegint l‟element constructiu dels efectes de la 
temperatura. 
 
El resultat és la formació d‟una massa carbonosa, amb un coeficient de transmissió tèrmica 
molt baix, i un gruix superior a 50 vegades l‟inicial. 
 

 
Figura 6.34 Capa intumescent - Euroquímica 

 
Juntament amb la imprimació i la pintura d‟acabat, formen el que es defineix com a sistema 
intumescent. 
 
La imprimació és la pintura que s‟aplica directament sobre la superfície de l‟element 
constructiu abans d‟aplicar la pintura intumescent, mentre que la pintura d‟acabat és una 
capa protectora que es pot aplicar sobre la pintura intumescent, als efectes de protegir-la 
d‟agents ambientals, com la humitat, o bé amb finalitats decoratives. 
 
Les pintures intumescents poden ser de diversos tipus: 
 
Al dissolvent, a l‟aigua,  mixtes (contenen dissolvent, però es dilueixen i netegen amb aigua) 
i sense dissolvents (sistemes 2/C d‟altes prestacions) 
 
Els mecanismes pels quals aporten protecció contra els incendis son: [9] 
 
Endotèrmia, absorció d‟energia. 
Refrigeració per deshidratació 
Emissió de gasos extintors 
Formació d‟escuma buida 
Carbonització, estructura grafítica 
 
APLICACIONS 

 
La principal aplicació de les pintures intumescents és la protecció d‟elements estructurals 
davant els incendis, majoritàriament estructures metàl·liques, així com de formigó i fusta 
[11]. 
 
També s‟utilitzen en segellats de passos d‟instal·lacions entre sectors d‟incendi. 
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Els sistemes 2/C s‟utilitzen en instal·lacions petroquímiques, de gasos liquats, etc. 
 
Els sistemes intumescents presenten els següents avantatges: 
 
Transfereixen molt poca càrrega addicional a l‟estructura. 
Son de fàcil aplicació i reparació. 
Absorbeixen amb facilitat els moviments propis de l‟edifici. 
Aporten protecció anticorrosiva a l‟acer i contra la carbonatació al formigó. 
Respecten la geometria i el disseny arquitectònic. 
 
Per totes aquestes característiques, son molt útils en rehabilitació. A tall d‟exemple vegi‟s la 
Fitxa 6.02 de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció de Bombers de l‟Ajuntament de 
Barcelona, esmentada en el subapartat 5.2.1. 
 
A efectes d‟aquest treball, i parlant del seu us en edificació, ens centrarem en l‟ús de les 
pintures i revestiments intumescents d‟un sol component, que son les generalment 
utilitzades per a aquest objectiu. 
 
L‟inconvenient principal d‟aquests sistemes (llevat dels sistemes especials 2/C) és la 
limitació a una R 90, i excepcionalment, en casos determinats, R-120. 
 
De la mateixa forma que amb els sistemes de plaques o morters, per a la seva utilització en 
llocs susceptibles de rebre cops (p. ex. pilars en aparcaments) és aconsellable una protecció 
mecànica al davant. 
 
Constitueixen un sistema senzill i de fàcil aplicació i reparació, però cal un exhaustiu control 
de la posada en obra per a assolir els resultats esperats, com qualsevol dels sistemes de 
protecció passiva. 
 
Són per interiors, però en condicions especials, també es poden aplicar en exteriors. 
 

 
       Figura 6.35 Aplicació de pintura intumescent a l‟interior – Carenados  

 

 
           Figura 6.36 Aplicació de pintura intumescent a l‟exterior – Unisersa 
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El color base de la pintura és blanc, però en la capa d‟acabat es poden aconseguir diferents 
colors. 
 
Definició de la solució constructiva 
 
El grau de protecció que vulguem assolir en un element constructiu, anirà en funció del gruix 
del sistema intumescent que hi apliquem. 
 
Per a determinar el gruix necessari, cal tenir les següents dades: 
 

 Tipus d‟element a protegir: Material, dimensions i cares exposades a l‟incendi. 

 Massivitat de l‟element. 
 
Imaginem que tenim un pilar metàl·lic que segons el DB SI del CTE ha de disposar d‟una R 
60. 
 
Aquest pilar serà un perfil HEB 140, exposat al foc per tres de les seves cares. 
 

 
    Figura 6.37 Fulletó de massivitats – Euroquímica 

 
Anem a la taula de massivitats, i obtenim un valor de 154.7 m⁻¹ 
 
Amb aquests dos factors, perfil i massivitat, ja podem anar a la taula que ens aporta el 
fabricant, en base als assaigs realitzats en laboratori acreditat: 
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       Figura 6.38 Taula de gruixos Stofire - Euroquímica 
 

Com que el valor 154.7 m⁻¹ no ens apareix de forma directa, anirem al valor superior, per 

anar del costat de la seguretat, ja que la massivitat, quant major, més desfavorable al foc. 
 
Anem a 160 m⁻¹, i per a una R 60, ens dona un valor de 1.903 micres (10⁻⁶ m) 

 
I a partir d‟aquest valor, ja podem calcular la quantitat de material necessari, mà d‟obra, 
mitjans auxiliars, etc. 
 
Fixem-nos que en la taula de l‟assaig ja ens indica la imprimació que cal posar, per 
aconseguir els resultats. En d‟altres taules podem trobar que també indiquen l‟acabat. 
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Cal destacar que cada pintura és diferent, i aquests càlculs son vàlids per a un tipus de 
pintura determinat. Si s‟ha de canviar de producte, cal recalcular els gruixos en base a la 
taula oficial de resultats de resistència al foc que tingui l‟esmentat producte. 
 
POSADA EN OBRA 

 
Aplicació de pintures intumescents en acer [17]. 
 
 Preparació de la superfície 
 
Abans de l‟aplicació, cal preparar adequadament el suport, als efectes d‟eliminar 
contaminants que dificultin l‟adherència del sistema (òxid, pols, greixos, brutícia...) 
 
Això es pot fer per mitjans químics o mecànics, però normalment s‟utilitzen aquests darrers, 
com el raspallat manual o amb eines mecàniques, elèctriques o pneumàtiques, o projecció 
amb raig de sorra humida o abrasiu sec. Els mes efectius son els de projecció a raig 
d‟abrasiu sec. 
 
Per a definir els graus de preparació de les superfícies, s‟acostuma a seguir la norma UNE-
EN ISO 8501-1:2002 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. 
 
A la taula 2, es donen uns graus de preparació superficial recomanats, en funció de les 
condicions inicials de l‟acer: 
 

Condicions inicials de l‟acer Grau de preparació mínim 

Acer no pintat  en presència de: 
Calamina* 
Òxid i/o corrosió 
Acer pintat 

 
ASa 2 ½  ò  BSa 2 ½ 
C ò Dst 3 / Preferentment C ò DSa 2 ½ 
Veure Annex 1 de la Norma 

*calamina: és un mineral ferrós (òxid ferrós-fèrric), mescla d‟hemimorfita i smithsonita que 
es forma a la superfície de l‟acer laminat en calent per l‟acció de la temperatura i de la 
pressió del tren de laminat. 
 
 Procés d’aplicació 
 
Recordem que un sistema intumescent es composa, generalment, de: 
 

- Una capa d‟imprimació anticorrosiva 
- Una o mes capes de pintura intumescent 
- Una capa de pintura d‟acabat de protecció 

 
En les taules dels certificats d‟assaig, on s‟especifiquen els gruixos necessaris per assolir 
una R determinada en funció de la massivitat, també s‟especifiquen el nombre i tipus de 
capes del conjunt assajat. 
 
La imprimació, quan calgui, ha de garantir la protecció anticorrosiva i l‟adherència a l‟acer de 
tot el sistema, fins i tot a altes temperatures, i ser, com a màxim de classe B S1 d0 de 
reacció al foc (UNE-EN-ISO 15.501-1). 
 
La capa d‟acabat, quan calgui, serà com a màxim de classe B S1 d0 de reacció al foc (UNE-
EN-ISO 15.501-1)  i ha de ser compatible amb la pintura intumescent i no impedir la 
formació de l‟escuma i la seva expansió en cas d‟incendi. 
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 Recomanacions generals 
 
Per a l‟aplicació dels productes, cal seguir fidelment les instruccions del fabricant, però al 
marge d‟aquestes, es ressenyen seguidament unes recomanacions generals per a una 
correcte aplicació. 
 
Preparació i imprimació: Una superfície d‟acer neta i nua s‟oxida amb facilitat, a menys que 
l‟humitat relativa de l‟aire es situï per sota del 25%. Per aquest motiu, cal imprimar el més 
aviat possible, i malgrat de que no es pot donar un temps límit, ja que les condicions 
ambientals tenen molta influència, es recomana imprimar dins les properes quatre hores 
després de la preparació. 
 
Condicions ambientals d‟aplicació i assecat: Els factors que més influència tenen en 
l‟aplicació son: humitat, temperatura i contaminació ambiental, podent variar les exigències 
segons el tipus de pintura. 
 
La humitat relativa ha de ser el més baixa possible, i sempre inferior al 90%. La temperatura 
de la superfície ha d‟estar sempre per sobre del punt de rosada, per evitar la condensació. 
La temperatura ambient ideal està entre 10 i 30ºC, i mai ha d‟estar per sota dels 5%C.  
 
Temperatures més elevades poden evaporar part del dissolvent, temperatures més baixes 
poden condensar humitat sobre les superfícies, podent ser ambdues coses causa de 
defectes. La contaminació ambiental, pel seu costat, pot afectar l‟adherència entre capes. 
 
Mètodes d‟aplicació: Les pintures intumescents s‟apliquen essencialment per tres sistemes: 
brotxa, corró i projecció (“airless”). Per escollir el mètode adient es seguiran les instruccions 
del fabricant, en funció de l‟accessibilitat de l‟estructura, la forma i dimensions dels elements 
a pintar, i les condicions ambientals (vent als exteriors, ventilació a interiors...) Amb el 
sistema “airless” es poden aconseguir majors gruixos per capa i acabats més uniformes. 
 
Rendiments d‟aplicació, gruixos i dilucions: El fabricant ha de proporcionar-nos el rendiment 
teòric per a aconseguir un gruix de pel·lícula determinat. Tanmateix, el rendiment real que 
s‟obté sempre és inferior, a causa de les pèrdues que es produeixen. 
La dilució de la pintura té per objecte aconseguir la viscositat adient per a la seva aplicació. 
El percentatge de diluent a afegir, si és necessari, dependrà del mètode d‟aplicació i de la 
temperatura ambient existent. En qualsevol cas, el fabricant ha d‟indicar el tipus de diluent i 
la quantitat. Quan es dilueix una pintura, la seva fracció no volàtil es redueix, i per aquest 
motiu, caldrà corregir el valor del rendiment per a obtenir el gruix de pel·lícula seca 
especificada. 
 

Elements amb pintures preexistents 
 
Ens podem trobar, com per exemple en obres de rehabilitació, que els elements a protegir 
estiguin pintats amb pintures convencionals. En aquests casos, cal procedir a l‟eliminació de 
totes les capes de pintura existents, per projecció de raig d‟abrasiu, fins assolir l‟estat 
superficial definit en l‟informe de l‟assaig de resistència al foc del sistema a utilitzar, i 
després s‟aplica el sistema intumescent. 
 
També hi ha l‟alternativa de verificar la compatibilitat del sistema intumescent amb la pintura 
existent, per sistemes alternatius com la realització dels assaigs pertinents. 
 

Control de l’execució del sistema intumescent 
 
El fabricant ens ha de definir les condicions d‟aplicació del sistema i els controls a realitzar, 
per a obtenir la resistència al foc demanada. El bon funcionament del sistema depèn, en 



Guia pràctica per a l‟execució material de les exigències del CTE BD-SI  
en relació a la protecció passiva contra incendis 

94 

gran part, de la bona execució i un correcte control, tant de la qualitat del producte com de la 
seva posada en obra. 
 
Control de qualitat dels productes: El producte subministrat ha d‟haver estat assajat en un 
laboratori acreditat, i l‟informe ha d‟incloure una taula on, en funció de la massivitat dels 
perfils i els gruixos del sistema, s‟indiquin els resultats de resistència al foc obtinguts. 
A més d‟aquesta informació, el fabricant ens ha de facilitar una Fitxa Tècnica de 
Característiques amb Certificat de Qualitat de Fabricació dels productes que constitueixen el 
sistema de pintura, on hi figurin, a més del nom comercial o referència identificativa i la seva 
traçabilitat (nº de lot de fabricació), les característiques següents: 
 

- Matèria no volàtil en volum 
- Densitat  
- Gruix de pel·lícula recomanat per capa 
- Rendiment teòric. 
- Temps d‟assecat al tacte i d‟assecat total. 
- Temps de repintat mínims i màxims. 
- Punt d‟inflamació. 
- Color. 
- Preparació mínima de la superfície (per a imprimacions) 
- Mètodes i instruccions d‟aplicació. 
- Dilució i tipus de diluent. 
- Temperatures mínimes i màximes d‟aplicació i assecat. 
- Humitat relativa màxima d‟aplicació i assecat. 
- Condicions d‟emmagatzematge. 
- Caducitat. 

 
Control de qualitat de l‟execució: Cal controlar acuradament que l‟aplicació del sistema es 
realitza d‟acord amb les instruccions del fabricant i les condicions definides en l‟assaig 
realitzat per laboratori acreditat. Es realitzaran els controls i inspeccions necessàries, als 
efectes de poder acreditar documentalment que els treballs s‟han realitzat d‟acord amb les 
especificacions esmentades. 
 

Control de la preparació de la superfície 
- Comparació visual amb el patró fotogràfic especificat a la norma UNE-EN ISO 8501-

1:2002. 
- Inspecció de la neteja de la superfície: humitat, greixos i contaminants diversos. 

 
Control del procés d’aplicació 
Verificació de que els productes s‟apliquen d‟acord amb les instruccions del fabricant, en 
relació a: 
- Marge màxim de temps entre la preparació superficial i l‟aplicació de la imprimació. 
- Nombre de capes previst i temps de repintat entre capes. 
- Condicions ambientals durant l‟aplicació i l‟assecat (temperatura, humitat relativa, 

contaminació atmosfèrica). 
- Temperatura de la superfície. 
- Mètodes d‟aplicació adients (brotxa, corró o projecció). 
- Diluents i percentatges de dilució. 
- Rendiment pràctic. 
- Gruix per capa. 
- Uniformitat de la pel·lícula i aspecte general. 
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         Figura 6.39 Control de gruixos – Julio Barbero 

 
Control del recobriment acabat 
S‟ha de comprovar l‟adherència, la uniformitat i l‟absència de defectes de la pel·lícula i, 
especialment, el gruix total del recobriment. 

 
A continuació es proposa un quadre resum de control del procés d‟aplicació 
 

Procediment Paràmetre a controlar Requeriments 

Preparació de 
la superfície 

Temperatura superficial 
Grau de neteja (ISO 8501) 
Inspecció visual final 

Superior en 3ºC al punt de rosada 
Segons especificacions  (Sa 2..) 
Absència de greix i contaminants 

Aplicació Temperatura superficial 
Temperatura ambient 
Humitat relativa 
Contaminació ambiental 
Temps màxim entre preparació i 
imprimació 
Temps de repintat mínim i 
màxim 
Mètodes d‟aplicació 
Diluent i dilució 
Nombre de capes 
Gruix de pel·lícula per capa 

Superior en 3ºC al punt de rosada 
Mínim 5ºC màxim 40ºC (?) 
Màxim 95% 
No apreciable 
Segons instruccions del fabricant 
 
Segons instruccions del fabricant 
 
Segons instruccions del fabricant 
Segons instruccions del fabricant 
Segons instruccions del fabricant 
Segons instruccions del fabricant 

Recobriment 
acabat 

Adherència (UNE-EN-ISO 4624) 
Gruix total 
Defectes de la pel·lícula 
Aspecte visual genera 

Correcte 
Segons especificacions 
Absents 
Correcte 

 
ÚS I MANTENIMENT 

 
El futur usuari de l‟edifici ha de ser informat del següent: 
 
Les condicions de manteniment d‟un sistema intumescent son mínimes i son similars a les 
de les pintures en general. La vida útil del producte la determinarà el fabricant. 
 
Per a mantenir la integritat del sistema, pot ser necessari aplicar, totalment o parcial, una 
capa addicional de pintura intumescent o d‟acabat compatible, amb una periodicitat que 
anirà en funció de les condicions de servei. 
 
Quan el sistema incorpori una capa d‟acabat, el seu manteniment és molt important. 
Aquesta capa assegura la permanència de les propietats de protecció contra el foc de la 
pintura intumescent, i cal evitar la seva degradació amb el temps. Cal recordar que la pintura 



Guia pràctica per a l‟execució material de les exigències del CTE BD-SI  
en relació a la protecció passiva contra incendis 

96 

d‟acabat que s‟utilitzi per al manteniment, ha de ser compatible amb el comportament 
intumescent del sistema, i ser de classe de reacció al foc B S1 d0 (UNE-EN-ISO 15.501-1). 
 
Cal establir un sistema d‟inspeccions de manteniment, per a detectar a temps l‟aparició de 
defectes, i la necessitat d‟aplicar repintats de manteniment, com per exemple, refer el 
sistema en aquells punts afectats per cops o danys mecànics. Les possibles modificacions 
posteriors en l‟edifici no poden afectar l‟efectivitat de la pintura aplicada (noves instal·lacions, 
redistribucions d‟espais...) 
 
A títol orientatiu, es ressenya una proposta de programa d‟inspeccions de manteniment. 
 

PINTURES INTUMESCENTS. Programa inspeccions 

DE SIS MESOS A UN ANY D’UN A CINC ANYS DE CINC A DEU ANYS 

Comprovació visual general Comprovació visual general.                            
Verificació de possible 
presència de polsim de la 
pròpia pintura, òxid de 
l‟interior, escrostonats o 
desaparició localitzada de la 
capa de pintura 

Comprovació de gruixos de 
protecció, per mitjà de 
micròmetre calibrat. 

 
PUNTS CLAU 

 
Sense deixar de banda altres aspectes, cal tenir especial atenció als següents punts. 
 

 Definir el gruix adient per a cada situació. 

 Cal que la pintura, un cop aplicada, tingui espai suficient per a expandir-se totalment 
en cas d‟incendi. Si a un pilar protegit amb pintura, després se li posa a tocar una 
paret, la pintura trobarà un obstacle a la seva expansió. 

 Molta atenció a la preparació de la superfície que ha de rebre la pintura. 

 Seguiment escrupolós a les instruccions del fabricant (emmagatzematge, preparació, 
aplicació....) 

 Verificar les condicions ambientals de temperatura, humitat, vent. Contrastar amb les 
recomanacions del fabricant. 

 Control dels gruixos aplicats. 

 Atenció a actuacions d‟altres industrials en les fases posteriors a l‟obra, que poden 
modificar la protecció executada. 

 Atenció a l‟excessiva manca d‟uniformitat en l‟aplicació. 

 L‟aplicació, per a ser efectiva, ha de cobrir la totalitat de l‟element. No es poden 
deixar parts sense protegir. 

 Cal controlar que les possibles aplicacions posteriors en la capa d‟acabat, la pintura 
sigui compatible amb la protecció intumescent i de classe de reacció al foc  B S1 d0 
(UNE-EN-ISO 15.501-1) com a mínim. 

 
6.4 SISTEMES DE SEGELLAT 

 
DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 

 
En un edifici, i especialment en els establiments de pública concurrència, com hotels, 
hospitals, teatres i edificis d‟oficines, discorren un gran nombre de xarxes d‟instal·lacions: 
aire, aigua potable, electricitat, gas, dades, aigües residuals, etc [29]. 
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Tots aquests cables, conductes o canalitzacions travessen elements estructurals i de 
compartimentació, des dels nivells inferiors fins a la darrera planta.  
 
Sent constituïts la major part per materials combustibles o conductors de la calor, son un 
bon mitjà de propagació del foc. 
 
A fi d‟evitar la propagació de l‟incendi, facilitar l‟evacuació dels ocupants i protegir l‟edifici, és 
necessari mantenir la resistència al foc dels paraments travessats. 
 
Això és possible per mitjà del segellat de penetracions o passos d‟instal·lacions i de juntes 
amb sistemes resistents al foc. 
 
La majoria d‟aquests sistemes utilitzen materials intumescents, que amb un augment de la 
temperatura s‟expandeixen. 
 
Aquests sistemes asseguren les prestacions de resistència al foc en la superfície dels buits, 
obturant l‟espai creat pels elements afectats per l‟incendi. [29] 
 
Els sistemes de segellat de passos d’instal·lacions, comprenen tres tipus d‟elements 
constructius: 
 

 Un element constructiu resistent al foc: mur d‟obra, de formigó, forjat, etc, amb la 
seva R, EI ò REI corresponent. 

 Una o unes instal·lacions o serveis que travessen aquest element resistent al foc, 
generalment canonades o cablejats. 

 Uns elements de segellat que envolten les instal·lacions, amb la missió de 
mantenir la resistència al foc del parament, en cas d‟incendi, en el punt o punts on és 
travessat per les esmentades instal·lacions. 

 
Els sistemes de segellat de juntes, comprenen dos tipus d‟elements constructius: 
 

 Un element constructiu resistent al foc: mur d‟obra, de formigó, forjat, etc, amb la 
seva R, EI ò REI corresponent, dividit per una junta, de muntatge, de dilatació, etc.. 

 Uns elements de segellat inserits a l’interior de les juntes, amb la missió de 
mantenir la resistència al foc del parament, en cas d‟incendi, en el punt o punts per 
on discorre la junta. 

 
Aquests elements de segellat son molt variats i diversos, ateses les diferents casuístiques 
que es poden trobar a l‟obra, però els podem dividir en set grups, segons els materials que 
composen el sistema [30] [31]. 
 

 Panells combinats de llana de roca amb recobriment de protecció. 

 Sacs i maons intumescents. 

 Abraçadores i anells intumescents. 

 Morters secs. 

 Màstics intumescents i de silicona. 

 Escuma intumescent. 

 Reixetes intumescents 
 
En el següent gràfic es poden veure alguns dels sistemes de segellat de passos 
d‟instal.lacions entre sectors d‟incendi diferents [29] 
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Figura 6.40 Exemples de diferents segellats 

 
1 – Segellat de cables elèctrics per mitjà de panells combinats 
2 - Segellat de cables elèctrics per mitjà de sacs intumescents 
3 – Segellat de canonada combustible (plàstica) per mitjà d‟abraçadores intumescents 
4 – Segellat de cables elèctrics per mitjà de morter 
5 – Segellat de canonada no combustible (metàl·lica) per mitjà de màstic de silicona 

 
Panells combinats  
 
Aquest sistema consisteix en segellar l‟obertura amb panells de llana de roca, revestint els 
panells amb un recobriment de protecció. Aquest recobriment acostuma a ser per aplicació 
de màstics, resines termoplàstiques o pintures intumescents, i cobreix els propis panells i 
part dels cables passants. És un sistema lleuger i de fàcil instal·lació. El recobriment 
intumescent es converteix en una barrera al fum i al foc. 
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Figura 6.41 Panell combinat - Promat 

 

 
Figura 6.42 Panell combinat - Kimark 

Sacs i maons  
 
Els sacs intumescents estan realitzats amb teixit ignífug (no inflamable) farcit de materials  
d‟alta estabilitat tèrmica (àrids lleugers, llana mineral...) mesclats amb materials 
intumescents que s‟expandeixen a partir de temperatures superiors als 150ºC, deixant el buit 
de pas tancat als fums i flames de l‟incendi. Son reutilitzables i la seva instal·lació és senzilla 
i ràpida, ja que no precisa cap mena d‟obra ni eines especials. Això els fa aptes per a 
solucions temporals o permanents. 
 

 
Figura 6.43 Sacs intumescents – Euroquímica 

 

 
Figura 6.44 Sacs intumescents 

 – Promat 

 
Els maons intumescents son una variant dels sacs, amb una instal·lació i prestacions 
similars. També son reutilitzables i es poden fer repenetracions. 

 
 

 
Figura 6.45 Maons intumescents – Hilti 

 
Abraçadores i anells  
 
Abraçadora intumescent. Aquestes abraçadores consisteixen en dues mitges carcasses 
semicirculars, amb material intumescent al seu interior. Es col·loquen al voltant del tub, 
gràcies a una frontissa en un costat i una tanca en l‟altre, cosa que las fa aptes per ser 
aplicades a instal·lacions ja executades. Aquesta carcassa també pot donar impermeabilitat 
al sistema. El material intumescent comença a expandir-se a una temperatura determinada 
–al voltant de 150ºC- i obtura l‟espai ocupat per la canonada, evitant la propagació de 
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l‟incendi. Instal·lació ràpida. En murs cal instal·lar una abraçadora a cada costat de mur, en 
forjats, únicament en la part inferior. 
 

 Figura 6.46 Abraçadora intumescent 

– Kimark 

 
          Figura 6.47 Abraçadora intumescent – Hilti 
 

 
Anell intumescent. És una tira de material intumescent llesta per a instal·lar, amb adhesiu 
incorporat. Cal poder moure la canonada, ja que s‟instal·la fora del pas, i després cal fer-la 
entrar, cosa que la fa inadequada per a instal·lacions ja acabades. S‟encasta a l‟interior del 
mur o forjat, quedant oculta. En murs cal instal·lar un anell a cada costat de mur, en forjats, 
únicament en la part inferior. Per a uniformitzar la superfície de l‟anell, pot ser necessari 
segellar el marge que pugui quedar entre la canonada i el mur o forjat. 
 

 
      Figura 6.48  Anell intumescent – Hilti 

 
      Figura 6.49  Anell intumescent – Hilti 

 
Morters secs  
 
Son sistemes de morter secs lleugers amb ciments i àrids especials, que barrejats amb 
aigua, en la dosificació indicada pel fabricant, formen una pasta d‟alta resistència mecànica. 
Presenten una alta resistència a l‟envelliment, i son els segellats amb major resistència al 
foc. 
 

 
Figura 6.50 Morter – Hilti 

Màstics 
 
El màstic intumescent és el que s‟utilitza per al segellat, en combinació amb plaques de 
llana de roca, tal com s‟ha ressenyat en l‟apartat de panells combinats. 
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El màstic de silicona o resines presenta com a característica principal la seva elasticitat 
permanent, cosa que la fa indicada per a llocs o instal·lacions amb moviments o vibracions. 
És impermeable a l‟aigua i molt indicada per a locals humits i tancats. És fàcil de 
recomposar  en cas de canvis en les instal·lacions. 
 
La seva elasticitat la fa apte tant per a segellat de passos d‟instal·lacions com per a segellat 
de juntes de dilatació. 
 
En aquest cas, es combina amb tires de llana de roca d‟alta densitat inserides a l‟interior de 
la junta, i es recobreixen amb un gruix de màstic d‟uns 2 ò 3 cm. 

 

  
Figura 6.51  Junta de dilatació – Kimark 

 

  
Figura 6.52  Màstic en junta - Kimark 

 

 
Escuma 
 
Les escumes intumescents, son materials de farciment de buits, que s‟expandeixen unes 7 
vegades el seu volum original, i son ideals per a instal·lar en llocs de difícil accés. El seu 
assecat és molt ràpid. 
 

 
Figura 6.53  Escuma intumescent – Hilti 

 
Reixetes 
 
Son reixetes de ventilació del tipus persiana o similar, amb lames de material intumescent 
que amb la temperatura s‟expandeixen fins a obturar completament el pas.  
 

 
Figura 6.54  Reixeta  

intumescent – Hilti 

 
 
 



Guia pràctica per a l‟execució material de les exigències del CTE BD-SI  
en relació a la protecció passiva contra incendis 

102 

 
APLICACIONS 

Cadascun d‟aquests sistemes de segellat té les seves aplicacions, i cal escollir el sistema 
més adient al nostre cas particular, en funció del tipus del tipus d‟instal·lacions que travessen 
l‟element sectoritzador: tipus de canonades, cablejat, etc, si aquestes instal·lacions seran 
fixes o aniran variant amb el temps, si els suports de segellat son estàtics o presenten 
moviments, etc. A continuació es descriuen les diferents aplicacions de cada sistema [32]. 

Panells combinats 

Son adequats per a qualsevol tipus de suport: murs de fàbrica, particions prefabricades, 
forjats. S‟utilitzen per a sectorització de passos d‟instal·lacions elèctriques i canonades no 
combustibles entre diferents sector d‟incendi de caire permanent, ja que un cop executat el 
segellat, no és convenient introduir-hi modificacions. 

Sacs i maons 
 
És el sistema apropiat per al segellat d‟instal·lacions d‟informàtica, telefonia o teleprocés, on 
les reinstal·lacions de cables son molt freqüents. Aquest sistema permet afegir i treure 
cables amb facilitat, traient els sacs i tornant-los a posar. També es poden fer servir en 
sectoritzacions provisionals en fase d‟obra. 
 
Abraçadores i anells 
 
Son el sistema indicat per a segellats de canonades combustibles de materials plàstics com 
PVC (policlorur de vinil), PP (polipropilè), PE (polietilè) i ABS (acrilonitril-butadienestirè). NO 
és un sistema apte per canonades metàl·liques. 
 
Morters 
 
Formen un sistema amb alta resistència mecànica, cosa que els fa indicats per a 
sectoritzacions en forjats, en zones transitables. La seva aplicació no requereix utillatge 
específic, podent-se fer amb eines convencionals. Un cop executades, les sectoritzacions 
amb morters son estanques a l‟aigua. Puntualment, es poden fer reinstal·lacions, garantint el 
nou segellat amb el mateix tipus de morter. És apte per a segellats de tot tipus de cablejat i 
canonades i safates de cables. 
 
Màstics 
 
El màstic intumescent és apte per a segellats de cables, recobriment de cables com a 
barrera tallafocs i com a part de segellats de tot tipus de canonades. També s‟utilitza per a 
segellat de juntes tallafocs en elements constructius sense moviment. És indicat per a 
sales poc ventilades i ambients humits. 
 
El màstic de silicona és indicat per a segellats de juntes de dilatació i passos 
d‟instal·lacions que demanin elasticitat permanent. Aquest producte és capaç d’absorbir els 
moviments axials i laterals causats per les canonades i elements constructius, mantenint 
les condicions de segellat permanentment. Això el fa apte per segellats de conduccions 
metàl·liques. 
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Escuma 
 
Les escumes intumescents estan indicades per a segellats de cablejats, safates de cables i 
tot tipus de canonades, combustibles, no combustibles, metàl·liques o plàstiques. Son 
especialment útil per segellar passos d‟instal·lacions de difícil accés. 
 
Reixetes 
 
Les reixetes intumescents s‟utilitzen per a ventilar conductes de cables elèctrics, per alliberar 
calor de l‟interior, així com per a sistemes i conductes de ventilació, extracció de fums i olors. 
També son indicades per a locals que precisin ventilació per mitjà de portes o murs de 
sectorització. Tanmateix, cal tenir en compte la velocitat de resposta davant de l‟incendi. El 
seu funcionament és més lent que una comporta tallafocs, i l‟estanquitat pot ser més difícil 
d‟aconseguir. Per aquest motiu, és desaconsella el seu ús en sectoritzacions de vies 
d‟evacuació. 
 
POSADA EN OBRA 

 
La posada en obra dels sistemes de segellat ressenyats no presenta dificultats espacials, al 
marge de les pròpies de qualsevol altre material de segellat o aïllament tèrmic convencional. 
 
El fabricant haurà de subministrar les instruccions per a un correcte emmagatzematge i les 
instruccions necessàries per a una correcta instal·lació del producte. Hauran de contenir les 
dades del fabricant, dades dels productes de segellat, mesures de seguretat, eines i 
materials a utilitzar, condicions ambientals requerides i seqüència de les operacions [27]. 
 
Tanmateix, cal tenir present algunes pautes específiques, per a una correcta execució 
d‟aquests sistemes [30] [31]. 
 
A part de les mesures comuns a qualsevol morter, cal tenir especial cura en que el suport 
estigui net d‟impureses, brutícia, lliure de pols, olis, greixos, etc, i que sigui suficientment 
sòlid.  S‟ha d‟aplicar la massa omplint bé tots els buits entre cables o canonades i el contorn 
del buit d‟obra.  
 
Els sacs intumescents es col·locaran pressionant els sacs en el buit a segellar, apilant-los 
com si es bastís una paret d‟obra, amb especial atenció a la zona de penetració i marges. 
Els sacs han de quedar ben pressionats entre ells. Han de col·locar-se amb la dimensió més 
llarga en el sentit de les instal·lacions. Si s‟instal·len en obertures de forjats, cal posar una 
malla metàl·lica a la part inferior del mateix. 
 
Per a l‟aplicació de màstic intumescent, el suport ha d‟estar totalment sec i net, sense pols ni 
greix, productes corrosius i materials repel·lents a l‟aigua. Aplicació és manual, amb paleta o 
cartutx. 
 
Per a l‟aplicació del màstic de silicona, el suport ha de ser sòlid, net i sec, sense olis, 
greixos, desencofrants, òxids i altres impureses. Pot ser necessària una imprimació per a 
garantir l‟adherència al suport. La junta s‟ha de farcir amb llana de roca, de característiques 
a definir pel fabricant. El màstic s‟ha d‟aplicar amb pistola manual o automàtica, amb el gruix 
determinat pel fabricant. Un cop aplicat cal allisar-lo. La temperatura d‟aplicació està entre el 
5 i els 40ºC. Cal ventilar bé el local de treball. 
 
Les abraçadores intumescents es fixen al mur o forjat per mitjà de cargols que passen per 
les aletes de muntatge que hi ha en un costat de l‟abraçadora, i es collen al suport. Cal 
reomplir l‟espai entre el mur o forjat i la canonada, amb morter o màstic de silicona. S‟ha de 
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netejar la superfície de la canonada, col·locar l‟abraçadora i després fixar-la amb cargols. Ha 
de quedar sòlidament fixada al suport i ajustar-se completament al tub. 
 
Els anells intumescents es col·loquen a l‟interior del mur o forjat, envoltant tota la canonada. 
Cal netejar acuradament la superfície de la canonada que rebrà l‟anell. 
 
Un cop acabada la instal·lació del sistema de segellat, es realitzarà una inspecció visual on 
es verificarà: 
 

 La manca general de defectes i/o desperfectes, com esquerdes, fissures, ruptures, 
espais sense omplir, estanquitat, etc.  

 Que tots els passos d‟instal·lacions que hagin d‟estar segellats ho estan realment. 

 Que s‟han seguit les instruccions del fabricant i les condicions de l‟informe d‟assaig, 
classificació o caracterització. 

 La consistència mecànica del segellat, i en especial, en les unions entre segellat i 
suport. 

 
Aquesta inspecció es farà al 100% de la instal·lació. 
 
ÚS I MANTENIMENT  

 
En relació als sistemes de segellat, s‟ha d‟informar al futur usuari del següent: 
 

 Condicions i característiques del sistema de protecció passiva posat en obra. 

 Possibles modificacions posteriors en l‟edifici no poden afectar el sistema (noves 
instal·lacions, redistribucions d‟espais...) 

 Possibilitats i forma de reinstal·lació de cablejat i/o canonades així com reparació de 
danys d‟abast limitat en el segellat. 

 Vida útil del producte, segons instruccions del fabricant. 

 Programa d‟inspeccions de manteniment. 
 
A títol orientatiu, es ressenya una proposta de programa d‟inspeccions de manteniment. 
 

SISTEMES DE SEGELLATS. Programa inspeccions 

DE SIS MESOS A UN ANY D’UN A CINC ANYS 

Comprovació visual general 
de l‟estat dels sistemes de 
sectorització 
Verificació de la integritat i 
l‟estanquitat dels diferents 
elements* 

Comprovació visual general 
de l‟estat dels sistemes de 
sectorització 
Verificació de la integritat i 
l‟estanquitat dels diferents 
elements* 

* Especialment  es verificaran aquests paràmetres en aquells punts on s‟hagin fet 
recentment tasques de manteniment, verificant l‟absència de deterioraments, buits, manques 
de material, etc. 
 
PUNTS CLAU 

 
Sense deixar de banda altres aspectes, cal tenir especial atenció als següents punts. 
 

 Definir la solució adient per a cada situació: Tipus d‟instal.lació (cables, canonades 
metàl.liques, plàstiques..), actuacions posteriors (si hi haurà canvis en el cablejat o 
canonades, o no...)... 
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 Seguiment escrupolós a les instruccions del fabricant (emmagatzematge, preparació, 
aplicació....) 

 Cal tenir present que aquests sistemes de segellat han de ser accessibles un cop 
acabada l‟obra, per a inspecció i/o manteniment. Molts cops queden ocults i/o 
inaccessibles. 

 Atenció a actuacions d‟altres industrials en les fases posteriors a l‟obra, que poden 
modificar la protecció executada. 

 El muntatge d‟aquests sistemes acostuma a ser laboriós, cosa que comporta la 
possibilitat d‟errors en el muntatge. Atenció a alguns possibles errors en l‟execució. 

 La EI del segellat ha de ser la mateixa que la de la sectorització que la conté, no la 
meitat. 

Cal insistir als propietaris de l‟edifici, local o activitat, que el segellat s‟ha de mantenir en les 
mateixes condicions d‟ús inicials, després d‟intervencions posteriors per part d‟instal·ladors o 
mantenidors. Per exemple, és fàcil veure que els sacs intumescents es deixen fluixos, per 
major facilitat de passar cables posteriorment. 
 
6.5 PROTECCIÓ PASSIVA I SOSTENIBILITAT 

 
Fins a dates recents, els productes de construcció, únicament oferien dades tècniques sobre 
la seva composició, resistències, reacció al foc, conductivitat tèrmica, etc... 
 
Al llarg de la dècada passada, s‟han perfilat el principis sobre els quins s‟ha de corregir la 
producció, utilització i vida dels materials; així com també els sistemes constructius per tal 
de  reduir les emissions de CO2 a l‟atmosfera. En definitiva, s‟han incorporat les 
característiques mediambientals en la informació d‟alguns productes de construcció. 
 

 
Figura 6.55 Piràmide de processos 

 
Aquests principis es poden representar com una piràmide, amb el cicle de vida dels 
productes de la construcció en la base, les declaracions ambientals dels productes de la 
construcció en el nucli, i en el vèrtex l‟avaluació de l‟impacte ambiental dels edificis [33]. 
 
Dins d‟aquest context, el sector de la construcció s‟ha dotat de tres eines bàsiques de 
mesurament de l‟impacte ambiental: les ecoetiquetes de producte, la certificació energètica 
dels edificis i l‟avaluació ambiental d‟edificis. La primera i la última, de caire voluntari, i la del 
mig obligatòria. 
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Figura 6.56 Sistemes de mesurament mediambiental 

 
Quan parlem de productes de construcció, ens hem de centrar en l‟ecoetiquetatge. 
 
Les etiquetes ecològiques son uns distintius que mostren alguns productes, per a fer 
paleses les seves característiques de respecte pel medi ambient. 
Hi ha tres tipus d„etiquetes: 
 
Les Tipus I, conegudes com a ecoetiquetes, son les que ens informen sobre algun benefici 
mediambiental del producte. 
Les Tipus II, conegudes com a autodeclaracions ambientals son informacions de productes 
que destaquen algun aspecte mediambiental.Les Tipus III, conegudes com a declaracions 
ambientals de producte, són un inventari de dades mediambientals quantificades d'un 
producte amb unes categories de paràmetres prefixades, basats en la sèrie de normes ISO 
14040, referents a anàlisis de cicle de vida. Es tracta d'informació ambiental quantitativa 
sobre la base de diferents estàndards i de manera comprensiva. Els requeriments específics 
d'aquest tipus d'etiquetes es recullen en la normativa ISO 14025. 
 

 
Figura 6.57 Tipus d‟ecoetiquetes 
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A la pràctica, les etiquetes Tipus I i II, no deixen de ser simples etiquetes publicitàries, ja que 
les úniques que en realitat donen informació sobre el producte son les del Tipus III. 

L‟objectiu de les ecoetiquetes tipus III no es tan comparar productes entre ells sinó 
possibilitar l‟avaluació del impacte ambiental dels edificis. 

A casa nostra, el col·legi d‟Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers  de l‟Edificació de 
Barcelona (CAATEEB) es l‟administrador del sistema de les ecoetiquetes tipus III, o 
Declaracions Ambientals del Producte DAPc, (en anglès EPD Envirnonmental Product 
Declaration) 
 
La marca DAPc registrada en aquest sistema d‟ecoetiquetatge han de aparèixer amb aquest 
segell. 

 
Figura 6.58 Segell DAPc 
 

La marca representa un segell de fiabilitat de la informació que compren la declaració 
ambiental del producte concret, aquesta declaració dona dades ambientals quantificades 
utilitzant paràmetres predeterminats [10]. 
 
Un dels objectius d‟aquest treball és analitzar l‟aplicació dels criteris de sostenibilitat en 
productes de protecció passiva contra incendis. 
 
Per a aquesta anàlisi s‟ha fet una cerca en el web de l‟Agenda de la Construcció Sostenible, 
 
http://csostenible.net/sistema_dapc/index.php/dapc/ca/productes_dapc 
 
consultant el llistat de productes que han obtingut la certificació  DAPc, resultant que no hi 
apareix cap producte de protecció passiva contra incendis. 
 
També s‟ha consultat el web de l‟INIES francès, entitat gestora de la Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES), equivalent de la DAPc: 
 
http://www.inies.fr/IniesConsultation.aspx 
 
En aquests cas s‟han trobat dues FDES, corresponents a dos tipus de plaques de fibra de 
silicat, i tres de guix laminat. 
 
Per ampliar el camp de cerca, s‟ha navegat per setze webs de fabricants del mercat  
espanyol, amb el següent resultat: 
 
Un fabricant de llana de roca publicita el desenvolupament d‟un projecte d‟investigació que 
ha donat com a resultat una canvis en el sistema productiu, que milloren la sostenibilitat i 
prestacions dels seus productes. 
 
Un segon fabricant de llana de roca manifesta estar realitzant els anàlisis del cicle de vida en 
les instal.lacions de producció, i ressenya les actuacions i mesures preses en relació a la 
sostenibilitat en diferents aspectes entre els quals: 
 
Reducció de l‟impacte ambiental en el procés de producció 
Reducció de les necessitats de transport 

http://csostenible.net/sistema_dapc/index.php/dapc/ca/productes_dapc
http://www.inies.fr/IniesConsultation.aspx
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Realització de campanyes de formació i informació a professionals del sector de la 
construcció. 
Atenció a la recollida de residus (a Suïssa, França i Alemanya) 
 
Dels resultats de la recerca es desprèn que la introducció dels conceptes de sostenibilitat en 
els productes de protecció passiva, està encara en un estat incipient, i que encara queda un 
llarg recorregut per fer. 
 

7 – SELECCIÓ DE SISTEMA I PRODUCTE 

 
Fins aquí hem vist quines opcions tenim per a donar solució a unes exigències normatives, 
tant sobre la seva resolució constructiva, com els productes que tenim a l‟abast per 
executar-les. 
 
En edificació, tots els problemes s‟hi assemblen, però no n‟hi ha cap d‟igual. No fabriquem 
peces en sèrie, manufacturem peces úniques, i això fa que cada obra tingui les seves 
característiques i condicionants, i per tal, calgui resoldre constantment situacions, i adoptar 
les mesures oportunes i adients a cada cas. 
 
En relació a la protecció passiva, les eines de que disposem per a resoldre problemes 
constructius son múltiples i variades, però no hi ha una eina universal per a resoldre-ho tot. 
Cada cas concret vol la seva solució concreta, donada per totes les circumstàncies que 
l‟envolten. 
 
En aquest capítol donarem pautes per fer una selecció del sistema de protecció adequat al 
nostre cas concret (plaques, morters, pintures, sacs intumescents, màstics...) i també, per 
mitjà d‟una senzilla eina d‟ajuda, dins de cada sistema, quins productes comercials 
existeixen, dins d‟una mostra representativa dels que estan al mercat actualment. 
 
7.1 SELECCIÓ DE SISTEMA 

 
Per a l‟elecció d‟un sistema, el que primer que hem de fer és definir el problema. En l‟àmbit 
d‟aquest treball, ens podem trobar, principalment, amb les següents situacions: 
 
Protecció d’elements no portants: 

 Estructures d‟acer, elements lineals 

 Estructures de formigó armat, elements lineals i plans 

 Estructures mixtes, acer-formigó, element plans 

 Estructures de fusta, elements lineals i plans 
 
Protecció d’elements no portants: 

 Elements de sectorització verticals 

 Elements de sectorització horitzontals 

 Elements de sectorització en façanes 
 
Protecció de conductes: 

 Conductes d‟aire horitzontals 

 Conductes d‟aire verticals 

 Conductes de cablejat horitzontals 

 Conductes de cablejat verticals 
 
Segellat de penetracions en elements sectoritzadors. 

 Segellat de passos de cablejats 

 Segellat de passos de canonades combustibles 
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 Segellat de passos de canonades no combustibles 

 Segellat de juntes amb moviment 

 Segellat de juntes sense moviment 

 Segellat d‟obertures de ventilació 
 
Un cop definit el problema concret, hem de veure quin és el sistema de protecció més 
escaient. Per això, cal donar resposta a un seguit de preguntes, que amb la seva resposta 
ens guiaran cap al sistema o sistemes idonis, ja que per a un mateix problema, hi poden 
haver diferents solucions. 
 
Quina resistència al foc necessitem? 
Les solucions per morters i plaques assoleixen nivells de resistència al foc elevats. Les 
pintures intumescents presenten limitacions, aconseguint-se en general fins a R 60, en 
perfils de massivitats molt baixes R 90, i en casos excepcionals R 120. 
 
L’element a protegir és metàl·lic (perfils metàl·lics, xapa col·laborant..)? 
Els morters rígids de calç i vermiculita, i de ciment i vermiculita, i els morters flexibles de 
fibres minerals amb lligants hidràulics i de fibres minerals amb ciment son adequats per 
proteccions d‟elements metàl·lics lineals i plans. Els sistemes de plaques també son molt 
utilitzats. Les pintures intumescents s‟utilitzen més aviat per elements lineals, i aporten al 
mateix temps protecció anticorrosiva. 
 
L’element a protegir és de formigó armat? 
Els morters rígids d‟escaiola i perlita, i de calç i vermiculita, son adequats per proteccions 
d‟estructures de formigó armat amb possibilitats de deformació limitades. Per a elements 
amb majors possibilitats de deformació, com elements sotmesos a flexió, els morters 
flexibles de fibres minerals també son indicats. Les proteccions per plaques també es poden 
utilitzar, i si volem una solució per pintures, es poden aplicar ceràmiques ablatives. 
 
L’element a protegir és de fusta? 
Si per motius de disseny, es vol que els elements de fusta siguin vistos, cal que estiguin 
sobredimensionats de forma suficient. Si per càlcul, un element no disposa d‟una resistència 
al foc suficient per si sol, i cal protegir-lo, es poden utilitzar tant plaques com morters i 
pintures intumescents. 
 
Hem de resoldre la sectorització d’una façana lleugera? 
En aquest cas el sistema més utilitzat son les plaques. També hi ha solucions per mitjà de 
morters, però menys exteses. 
 
L’acabat de la protecció és important? 
Els morters tenen un aspecte rugós i un color blanc-grisós, cosa que no els fa aptes per a 
segons quins llocs, que requereixin d‟un acabat estètic. Si que s‟acostumen a utilitzar en 
aparcaments, magatzems i espais ocults com estructures metàl·liques sobre fals sostre. Les 
millors solucions estètiques les ofereixen les pintures intumescents, ja que es pot aconseguir 
una gran gama de colors, i els perfils metàl·lics mantenen la seva apariència. Les plaques 
també admeten varietat d‟acabats. 
 
Exposició a l’ús de l’edifici, hi ha possibilitats de desgast físic? 
Els morters rígids (escaiola i perlita, calç i vermiculita, ciment i vermiculita)  tenen una major 
resistència mecànica, mentre que els morters flexibles (fibres minerals amb lligants 
hidràulics i fibres minerals amb ciment) la tenen menor. Les plaques també presenten una 
bona resistència mecànica. Les pintures son més sensibles. Tanmateix, si el desgast o el 
risc de rebre cops és molt elevat, cal col·locar una protecció mecànica al davant de 
l‟element. 
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El pes de la protecció és un factor a tenir en compte? 
El sistema de protecció més lleuger son les pintures intumescents. Segueixen les plaques 
semirígides de llana de roca, amb unes densitats entre els 150 i els 300 Kg/m3. Els morters 
flexibles tenen unes densitats aproximades d‟uns 300 Kg/m3. Les plaques rígides de fibres 
de silicats i guix laminat tenen unes densitats entre els 500 i els 900 Kg/m3. Els morters 
rígids (escaiola i perlita, calç i vermiculita, ciment i vermiculita)  en general superen els 500 
Kg/m3 i poden arribar als 900 Kg/m3. 
 
L’element a protegir estarà sotmès a moviments significatius o vibracions ? 
Els morters flexibles (fibres minerals amb lligants hidràulics i fibres minerals amb ciment) 
absorbeixen molt bé els moviments i les vibracions. Les pintures també tenen un bon 
comportament davant d‟aquestes situacions. 
 
La forma de l’estructura és complexa ? L’element a protegir és d’accés difícil? 
Per a estructures de certa complexitat geomètrica, els morters i les pintures s‟apliquen amb 
major facilitat, mentre que els sistemes de plaques son de més dificultosa aplicació. 
 
El local o edifici on s’ha d’aplicar una protecció està en ús, o està buit? 
L‟aplicació de morters projectats en edificis o locals en ús és complicada per les possibles 
partícules en suspensió que es generen. En aquests casos pot ser millor una solució per 
mitjà de plaques o pintures intumescents. 
 
Quin nivell de control caldrà assumir? 
El control sobre la recepció i posada en obra de qualsevol producte ha de ser l‟adequat a 
cada sistema. En aquest sentit, les plaques tenen l‟avantatge de ser un producte prefabricat, 
on els gruixos ja han de venir controlats de fàbrica. En el cas dels morters i pintures, el 
control sobre la preparació de la superfície i el control posterior de gruixos ha de ser molt 
més exhaustiu. 
 
S’han d’aplicar criteris de sostenibilitat? 
Ens podem trobar amb una obra que hagi d‟obtenir una certificació LEED o BREEAM, o 
similar, i que calgui aplicar criteris de sostenibilitat en tot el cicle de vida de l‟edifici. En 
aquest cas el camp de productes de protecció passiva és molt limitat. En la recerca 
efectuada, únicament s‟han trobat alguns fabricants de plaques de fibra de silicat, de guix 
laminat i plaques de llana de roca que assumeixin en el seu procés criteris de sostenibilitat. 
 
L’element de sectorització, ha de disposar també de característiques d’aïllament 
tèrmic i/o acústic? 
En aquest cas les millors prestacions les presenten les solucions a base de llana de roca, 
per les seves bones propietats en aquests dos aspectes. 
 
Disposem de lloc suficient d’emmagatzematge? 
Les pintures intumescents ocupen poc espai en relació a la superfície a protegir. Els sacs 
per al morter poden requerir més espai, i a més cal garantir certes condicions ambientals. 
Les plaques venen en embalums de majors dimensions i demanen més volum 
d‟emmagatzematge, així com també control de les condicions ambientals. 
 
Quines solucions podem donar per a conductes d’aire i de cablejats? 
En aquests casos, la solució més habitual son els conductes per plaques. Per a conductes 
d‟aire, també es poden utilitzar conductes metàl·lics amb recobriments de morter o llana 
mineral. 
 
Per al segellat de passos de canonades, de quins elements disposem? 
Si les canonades son combustibles (PVC, PP, PE,...) el millor sistema son les abraçadores i 
els anells intumescents. També es poden utilitzar les escumes intumescents, tant per a 
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canonades combustibles com incombustibles (metàl·liques). Si el segellat precisa d‟alta 
resistència mecànica o estanquitat a l‟aigua, cal anar als morters. Si les canonades han 
d‟estar sotmeses a moviments axials o laterals, cal estudiar solucions a base de màstics de 
silicona. 
 
Per al segellat de passos de cablejats, de quins elements disposem? 
Si el segellat ha de ser permanent es poden utilitzar els panells combinats, ja que no convé 
fer modificacions posteriors en aquest sistema. Si cal anar fent canvis en el nombre i 
disposició dels cables, hem d‟anar als sacs intumescents. Si el segellat precisa d‟alta 
resistència mecànica o estanquitat a l‟aigua, cal anar als morters. 
 
Per al segellat de juntes, de quins elements disposem? 
Si les juntes han de sofrir moviments, com per exemple les juntes de dilatació, la millor opció 
son els màstics de silicona. En juntes sense moviment, es poden utilitzar els màstics 
intumescents. 
 
En un parament sectoritzador, s’ha d’executar una obertura de ventilació, que hi 
podem posar? 
En el mercat es disposa de reixetes intumescents, que amb la temperatura s‟obturen. 
Tanmateix, no és aconsellable instal·lar-les en sectoritzacions de vies d‟evacuació. 
 
Es resumeixen aquestes qüestions en els següents quadres: 

  M
o

rt
e

rs
 r

íg
id

s
 

M
o

rt
e

rs
 f

le
x
ib

le
s
 

P
la

q
u

e
s
 r

íg
id

e
s
 

P
la

q
u

e
s
 s

e
m

ir
íg

id
e
s
 

P
in

tu
re

s
 i
n
tu

m
e

s
c
e
n
ts

 

C
e

rà
m

iq
u
e

s
 a

b
la

ti
v
e

s
 

Elements metàl·lics Adequat Adequat Adequat Adequat Adequat 

 

Formigó armat Adequat Adequat Adequat Adequat 

 

Adequat 

Elements de fusta Adequat Adequat Adequat Adequat Adequat 

 

Franges façana Adequat 

 

Adequat Adequat 

  

Acabat estètic Rugós Rugós Bò Bò Bò Bò 

Resistència al desgast Alta Limitada Bona Limitada Limitada Limitada 

Pes del material Kg/m3 500-900 300 500-900 150-300 Baix Baix 

Moviments, vibracions 

 

Adequat 

  

Adequat 

 

Formes complexes Adequat Adequat 

  

Adequat Adequat 

Accés difícil Adequat Adequat 

  

Adequat Adequat 

Espai buit o en ús 

  

Adequat Adequat Adequat Adequat 

Nivell control obra Alt Alt Normal Normal Alt Alt 

Sostenibilitat S/dades S/dades Criteris Criteris S/dades S/dades 

Aïllament tèrmic/acústic 

   

Adequat 

  

Conductes aire/cables Adequat 

 

Adequat Adequat 
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Canonades combustibles 

  

Adequat 

   

Adequat 

Canonades no combust. Adequat 

  

Adequat 

 

Adequat Adequat 

Canon. amb moviments 

     

Adequat 

 

Cablejats permanents Adequat 

   

Adequat 

 

Adequat 

Cablejats modificables 

 

Adequat 

     

Juntes amb moviment 

     

Adequat 

 

Juntes sense moviment 

    

Adequat 

 

Adequat 

Resistència mecànica 

   

Adequat 

   

Estanquitat aigua 

   

Adequat 

   

 

 

No és el sistema adequat 

 

 

 

No és el millor sistema, però es pot utilitzar 

 7.2 EINA D’AJUDA 

 
Un cop ja em decidit el sistema o sistemes de protecció passiva que aplicarem, hem 
d‟analitzar l‟oferta del mercat, i d‟entre els diferents productes que ens donen resposta al 
nostre problema concret, escollir el que més s‟ajusti als nostres interessos. 
 
Amb l‟objectiu de facilitar aquesta tasca, s‟ha dissenyat una senzilla eina amb el programa 
Microsoft Excel, que per mitjà de diferents filtres, ens porta als diferents productes que 
poden acomplir els requeriments normatius del nostre cas concret. 
 
En aquesta eina no es troben tots els productes que existeixen en el mercat, ja que la seva 
gran varietat i profusió, arribaria a restar-li utilitat a l‟eina. Per tant, ha calgut fer un mostreig 
d‟aquests productes, arribant-se a delimitar un total de quinze fabricants, representatius del 
sector. 
 
Les principals fonts utilitzades per fer aquest mostreig han estat: 
 

 Web de l‟associació Tecnifuego-Aespi:  
http://www.tecnifuego-aespi.org/inicio/comites/11.php?comite=5 

 La Guia Emergencia 112 de la seguridad y la emergencia 2010 APTB. 

 Revista Prevención de Incendios. 
 
El document d‟Excel consta de quatre fulls: 
 

 Elements portants 

 Elements no portants 

 Conductes  

 Segellats 

http://www.tecnifuego-aespi.org/inicio/comites/11.php?comite=5
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Dins de cada full hi ha vuit columnes amb la següent informació: 
 
Elements: Quin tipus d‟element constructiu hem de protegir (lineal com una biga, pla com un 
forjat, segellat d‟una canonada combustible, conducte horitzontal, etc) 
Material / Suport: El tipus de material de l‟element o del suport de la protecció (acer, 
formigó, llana de roca, paret de maó, de bloc de formigó, etc) 
Classificació: La classificació de resistència al foc màxima assolible, segons dades 
publicitades pel fabricant. Cal entendre que acostumen a ser classificacions màximes, i que 
potser que en el nostre cas concret, no es puguin assolir. Cal demanar sempre les garanties 
exposades en aquest treball. 
Definició del producte: Tipus de sistema de protecció (morter, pintura intumescent, placa 
de fibrosilicat, màstic intumescent, panell combinat, etc,) 
Denominació: El nom comercial del producte o sistema. 
Fabricant: El nom del fabricant del producte o sistema. 
Apartats: S‟especifiquen els apartat del projecte relacionats amb el producte o sistema 
escollit. 
Observacions: Consideracions remarcables sobre el producte o sistema. 
 
Cada full disposa de filtratge en cadascuna d‟aquestes columnes, que ens permeten arribar 
fins a un producte concret. 
 
Exemple 1 Elements portants: Volem saber com podem protegir un pilar d‟acer per a una 
R 180: 

1. Columna Elements: filtrem lineals 
2. Columna Material: filtrem acer 
3. Columna Classificació: filtrem R 180 

I en les següents columnes ens apareixen els productes i fabricants que acompleixen 
aquestes condicions. 
 
Exemple 2 Elements no portants: Volem saber com podem protegir una paret de maó per 
a una EI 120: 

1. Columna Elements: filtrem paret 
2. Columna Material: filtrem maó 
3. Columna Classificació: filtrem EI 120 

I en les següents columnes ens apareixen els productes i fabricants que acompleixen 
aquestes condicions. 
 
Exemple 3 Conductes: Volem saber com podem resoldre un conducte horitzontal per a una 
EI 120 per a focs interiors i exteriors: 

1. Columna Elements: filtrem horitzontal 
2. Columna Classificació: filtrem EI 120 (h₀ o ↔ i) S 

I en la resta de columnes ens apareixen els productes i fabricants que acompleixen 
aquestes condicions. 
 
Exemple 4 Segellats de penetracions: Volem saber com podem segellar un pas de 
cablejat permanent per a una EI 120: 

1. Columna Elements: filtrem cablejats permanents 
2. Columna Classificació: filtrem EI 120  

I en la resta de columnes ens apareixen els productes i fabricants que acompleixen 
aquestes condicions. 
 
Aquest document és obert, i permet la seva modificació i/o actualització. 

 
En l‟annex es llisten els quatre fulls esmentats. 
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8 - CONCLUSIONS 

 
Per a la realització d‟aquest projecte ha calgut fer un important treball de camp, ja que s‟ha 
hagut d‟organitzar un coneixement existent, però d‟accessibilitat difícil, donat que molts dels 
conceptes que s‟incorporen en aquest treball, estan dispersos en referències escrites, i 
d‟altres, per formar part de l‟experiència professional, no estan recollits enlloc. 
 
La tasca més enriquidora que ha comportat aquest treball de camp ha estat les entrevistes 
realitzades amb persones expertes de diferents àmbits: tècnics de bombers, fabricants de 
productes de protecció passiva, tècnics de laboratoris de resistència al foc acreditats, tècnics 
inspectors d‟ECA‟s, tècnics d‟organismes acreditats per elaborar DITE‟s, consultories 
tècniques i directors d‟execució d‟obres. 
 
Després de processar tota la informació, tant escrita, com verbal, les principals conclusions 
que es poden extreure són les següents. 
 
L‟execució material de les exigències del CTE DB-SI, en relació a la protecció passiva contra 
incendis, és possible. El mercat ofereix suficients sistemes i productes per a donar resposta, 
ajustant-se a la normativa vigent, a les necessitats que es plantegin en una obra d‟edificació. 
Pot semblar una obvietat, però fer aquesta afirmació, no sempre ha estat possible. 
 
Tanmateix, que sigui possible no vol dir que sigui senzill. I aquí sorgeix el primer problema 
per al tècnic responsable. Aquesta oferta del mercat és molt àmplia, però no tota podrà 
satisfer tots els requisits tècnics i legals. Quin producte o sistema escollir? Encara és molt 
freqüent que, en demanar els certificats d‟assaig que recolzin la resistència al foc publicitada 
en un catàleg comercial, aquests no apareguin, o els que apareguin, no tinguin validesa 
legal. 
 
També s‟ha detectat un punt feble en el sistema. Encara que ens aportin un certificat 
d‟assaig d‟un producte, això únicament reflecteix els resultats relatius a una mostra o 
mostres determinades i es suposa que el fabricant ens subministrarà el material 
corresponent a les mostres de l‟assaig. Això, però, és un acte de fe i de confiança en el 
fabricant. No hi ha una entitat de control que ens garanteixi que el producte assajat és el que 
ens subministren a l‟obra. En aquest sentit, el DITE si que pot donar aquestes garanties. 
 
La posada en obra és també un altre punt feble. Hi ha molts sistemes i productes de bona 
qualitat que disposen de tots els requeriments tècnics i legals per a ser aplicats, però si 
aquesta aplicació a l‟obra no és correcta, seguint les normes de bona execució i del 
fabricant, el resultat final pot no arribar a satisfer els requeriments previstos de resistència al 
foc. Sense restar importància a d‟altres requeriments bàsics que han d‟acomplir els edificis, 
els de seguretat estructural i seguretat davant l‟incendi tenen relació directa amb la integritat 
física de les persones, i cal extremar l‟atenció. No hi ha un registre d‟instal·ladors autoritzats 
de productes de protecció passiva, com sí que hi és per a protecció activa. Qualsevol 
persona pot executar l‟aplicació de sistemes amb incidència directa en la seguretat de les 
persones. Això comporta una sobrecàrrega de responsabilitat als directors d‟execució 
d‟obra. 
 
Per acabar, ja podem posar tots els esforços en construir uns edificis amb les prestacions 
necessàries, si després el titular de l‟explotació del mateix no és conscient de que els 
sistemes de protecció passiva necessiten d‟un control i manteniment posterior. Si en un 
edifici que disposa de protecció estructural, aquesta es treu parcialment per a deixar pas a 
uns conductes, està clar que s‟augmenta el nivell de risc per al qual l‟edifici va ser projectat i 
construït. 
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Amb tot, s‟obre un punt d‟esperança en que aquesta manca de garanties, tant de producte 
com d‟aplicació, s‟acabi resolent. Estan en revisió dues normatives fonamentals en el camp 
de la protecció contra incendis: El Reglament d‟instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI (1993) i el DB-SI del Codi Tècnic de l‟Edificació (2006). 
 
En l‟esborrany de la revisió del RIPCI s‟inclouen els sistemes de protecció passiva, i no 
únicament els de protecció activa, com fins ara. Es demanen uns requisits per als productes, 
empreses aplicadores i titulars dels edificis:  
 

 El marcat CE via DITE 

 Uns requisits per a les empreses aplicadores: hauran d‟estar acreditades per 
l‟administració i complir certs paràmetres de formació del personal, materials, etc,  

 Unes responsabilitats per part dels titulars dels edificis o activitats sobre ús i 
manteniment dels elements de protecció passiva. 

 
En l‟esborrany de la revisió del DB-SI, entre d‟altres coses, també es preveu l‟obligatorietat 
del marcat CE via DITE per a productes de protecció passiva. 
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11 - ANNEX 

 
 Fulls del document de Microsoft Excel - Eina d‟ajuda : 
 

 Elements portants 

 Elements no portants 

 Conductes  

 Segellats 
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