Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Direcció General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial
Subdirecció General de Seguretat Industrial

Nota aclaridora BT 1/2017
ADAPTACIÓ DEL REIAL DECRET 842/2002 (REBT) A LA PUBLICACIÓ DEL
REGLAMENT DELEGAT 2016/364 QUE DESPLEGA EL REGLAMENT (UE) NÚM.
305/2011, I ESTABLEIX LES CLASSES DE REACCIÓ AL FOC DELS CABLES
ELÈCTRICS

L’article 4.1 del Reglament (UE) núm. 305/2011, de Productes de Construcció, estableix que
quan un producte de construcció es troba cobert per una norma harmonitzada, el fabricant
ha d’emetre una declaració de prestacions i fer-li el marcatge CE per poder introduir-lo al
mercat.
La Resolució d’1 de setembre de 2015 (BOE núm. 217 de 10.09.2015) va transposar la
norma harmonitzada EN 50575:2015, “Cables d’energia, control i comunicació. Cables per a
aplicacions generals en construcció subjectes a requisits de reacció al foc”, i la Resolució de
21 de juny de 2016 (BOE núm. 156 de 29.06.2016) va transposar l’Addenda 1 de
l’esmentada norma harmonitzada.
L’aprovació de les Resolucions van fixar les següents dates d’aplicació:
-

Data d’inici d’aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència:
10.06.2016.

-

Data final del període de coexistència: 1.07.2017.

Per tant, a partir de l’1 de juliol de 2017 només es poden introduir al mercat cables elèctrics
que tinguin declaració de prestacions i marcatge CE, però els distribuïdors i instal·ladors
poden seguir comercialitzant els cables que encara tinguin emmagatzemats sense marcatge
CE sempre i quan hagin estat introduïts al mercat abans de l’1 de juliol de 2017.
Els conceptes de “comercialització”, “introducció al mercat” i “distribuïdor” són els definits a
l’article 2 del Reglament (UE) núm. 305/2011.
A l’annex es referencien par a cada ITC-BT afectada les prestacions de foc que cal complir
d’acord amb la norma harmonitzada.
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Annex: Quadre d’equivalències mínimes
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Annex: Quadre d’equivalències mínimes

ITC - BT

Prestacions de foc
mínimes

ITC- BT 14 Instal·lacions d’enllaç, Línia general d’alimentació

Cca‐s1b,d1,a1

ITC- BT 15 Instal·lacions d’enllaç, Derivacions individuals

Cca‐s1b,d1,a1

ITC- BT 16 Instal·lacions d’enllaç, Comptadors

Cca‐s1b,d1,a1

ITC- BT 20 Instal·lacions interiors o receptores

Eca

ITC- BT 28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

Cca‐s1b,d1,a1

ITC- BT 29 Instal·lacions en locals amb risc d’incendi o explosió

Cca‐s1b,d1,a1

