
PORTES DE SECTORITZACIÓ Normativa 
 

RD 314/2006. Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 
UNE-EN 1634-1:2010 
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y 
elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y 
herrajes para la edificación. 
 
UNE EN 13501. Euroclases. Clasificación en función del 
comportamiento frente al fuego de los productos de construcción 
y elementos para la edificación. 
 
UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
retención electromagnética para puertas batientes.  
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On s’han d’instal·lar 

Tipus i criteris de selecció 

1 

2 

Són portes preparades per retardar l’avanç d’un 
incendi, sent una barrera al pas del fum i el foc 
entre dos sectors d’incendi. 
 
També es denominen portes tallafocs. 

Material Temps màx. Resistència al foc i al fum d’un incendi 

Metall 60-90 min. i fins a 240 min. 

Vidre 
30-60 min. Per a temps superiors a 60 min els gruixos de la porta de vidre són 
elevats. 

Fusta 
60 min. Hi ha portes de metall folrades amb xapes de fusta que tenen un temps 
superior a 90 min. 

Existeixen diferents tipus de portes de sectorització. 
Les portes de sectorització més habituals són 
metàl·liques, si bé també poden ser de fusta i de vidre. 
 
Es classifiquen en funció del temps de resistència al 
pas de foc, fum i radiació (calor).  
El temps de resistència al foc i al fum és funció dels 
materials d’aïllament emprats.  

Als passos entre sectors d’incendi (Portes interiors  d’un edifici). 

Atenció! 
NO s’instal·laran portes de sectorització a portes exteriors  d’un edifici.  

Per escollir una porta de sectorització cal conèixer la resistència al foc requerida als elements delimitadors dels dos sectors d’incendi. 
Aquesta resistència ve determinada pel Codi Tècnic de l’Edificació i ha de constar al projecte de l’edifici. 
 
El temps exigit a la porta serà almenys la meitat del temps requerit per a la paret que separa els dos sectors d’incendi. 
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A l’adquirir una  porta de sectorització cal  verificar  el seu 
marcatge, de manera que s'adeqüi als requeriments exigibles 
al sector d’incendi. 
 
Cal sol·licitar al subministrador el certificat del fabricant. 

Certificat del 
fabricant  

Document on es recullen: 
• dades del fabricant,  
• normativa, 
• classificació de la porta. 

 Marcat CE sobre la porta 
(com el que es mostra a la dreta).  

Certificat del fabricant 3 

4 Característiques tècniques 

Reixeta de ventilació tallafocs. 
Permeten la ventilació a través 
d’una porta tallafocs. Són una 
sèrie de làmines horitzontals 
intumescents amb un marc del 
mateix material. Vidres tallafocs 

Les portes de sectorització han de disposar de: 
 Juntes de material intumescent enganxades al marc interior de les portes.  
 La intumescència és la propietat d’alguns materials que davant l’acció de la calor 

s’inflen. 

 Elements que garanteixin el correcte tancament de la porta. 

 Tancaportes a cadascuna de les fulles (veure CTIE RE-B006). 

 Selector de tancament en portes de dues fulles amb solapament (veure CTIE RE-B007). 

  Frontisses per a portes de sectorització. 

 Certificades pel fabricant segons la UNE-EN 1935:2002. 

 No s’admeten les frontisses de molla. 

 
 Si disposen vidres o reixes de ventilació, aquests han de: 

 Ser certificats pel fabricant per ser instal·lats a la porta. 

 Tenir un temps de resistència al foc i fum igual al de la porta. 

Antiga Classificació  
UNE 22727:1990 

RF-t 

abans:   porta  RF-90 

Nova Classificació 
Euroclasses UNE  EN 13501 

EI2- t C 

ara:    porta  EI2- 90 C5 
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Periodicitat Actuacions bàsiques 

Cada 6 mesos.  
En edificis amb ocupació ≤ 500 pers. 

 
Cada 3 mesos. 
En edificis amb ocupació > 500 pers. 
 
(Requeriment DA DB-SI/3). 

 Verificar que la porta ajusti bé. Revisar  i ajustar les folgances perimetrals i central. 

 Revisar les juntes intumescents i frontisses. 

 Revisar i regular els tancaportes (Veure CTIE RE-B006). 

En portes amb vidres o reixes de ventilació: 

 Verificar que aquests elements no estiguin trencats o esquerdats. Revisar la subjecció. 

En les portes de doble fulla amb solapament: 

 Revisar i  regular el selector de tancament  (Veure CTIE RE-B007). 

En portes de sectorització que es mantenen obertes mitjançant retenidors electromagnètics: 

 Revisar el dispositiu de retenció electromagnètica. 
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5 Instal·lació 

 No es modificaran ni practicaran forats passants a la porta. 

 Les portes han de quedar enrasades amb el terra, sense que es produeixin rascades que impedeixin l’obertura de les fulles, ni escletxes excessives 
que permetin el pas del fum i el foc. 

 Els elements vidriats i reixes de ventilació vindran instal·lats pel fabricant. En cap cas s’afegiran posteriorment. 

 MAI es pintaran les juntes intumescents perquè s’anul·la  la seva funció. 

A l’activar-se el sistema de detecció d’incendi, els retenidors 
electromagnètics es desconnecten, alliberen les  fulles de la porta 
de sectorització, que es tanquen. 

Les portes de sectorització poden estar obertes per facilitar el 
pas de persones, emprant retenidors electromagnètics que han 
d’estar connectats al sistema de detecció contra incendi de 
l’edifici. 

Els retenidors electromagnètics compliran la UNE-EN 1155:2003. 

Les portes de sectorització  de dues fulles situades a recorreguts 
d’evacuació (passadissos i escales generals) no tindran pestells 
que bloquin les fulles. 

Retenidor 
electromagnètic. 

Manteniment 
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