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L’ITeC i la certificació de productes i sistemes

• És TAB (Technical Assessment Body), organisme reconegut a Europa per la EOTA que realitza
activitats de certificació de productes innovadors o sense norma. Està representat al Consell Tècnic,
del que va ostentar la presidència (2009-2013). Avui en dia es vocal d’aquest consell i membre de la
Comissió Executiva. Participa en diversos grups de treball:

• PT1 Technical Management

• PT4 Fire Safety

• PT9 Dangerous Substances

• P10 Seismic actions

• P12 Sustainability

• L’ITeC elabora ETA (European Technical Assessment) abans coneguts com a DITE’s, en el marc del
Reglament de Productes de la Construcció (305/2011) vigent des de 2013. Tanmateix elabora EAD.

• És Notified Body per la qual cosa emet les certificacions CE.

Enllaç a ETA i marcatge CE:

https://itec.cat/serveis/certificacio/ete/

https://itec.cat/serveis/certificacio/ce/
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Clients de l’ITeC arreu del món
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Clients de l’ITeC arreu d’Europa
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Suport a la innovació

Desenvolupament

Certificació

Comercialització



itec.cat

Esquema bàsic del procés DAE + ATE
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Activitat certificadora relacionada amb SATE

Ha elaborat aquests dos EADs:

• EAD 040287-00-0404 Kits per a sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
panells com a aïllant tèrmic i revestiment discontinu com a pell exterior (referència
publicada en el DOUE). SATE amb acabats discontinus, que poden ser aplacats
ceràmics, de pedra natural o de pedra aglomerada.

• EAD 040427-00-0404 Kits per a sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
morter com a aïllant tèrmic i revestiment discontinu com a pell exterior (referència
pendent de publicació en el DOUE).

Participa en la conversió de la Guía DITE 004 sobre sistemes d'aïllament tèrmic per
l'exterior (SATE) - amb acabat continu- en un EAD.

D'altre banda, també és un dels instituts més avançats a nivell europeu pel que fa els
kits - en el marc del Reglament europeu de productes de construcció- entre els quals es
troben els kits de façanes.

Participa en la conversió de la guia de DITE 017 (Veture kits), que no deixa de ser una
aproximació del SATE a la prefabricació.
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Consideracions al voltant del SATE com a KIT

S’ha de reforçar la imatge del SATE com a KIT 
Segons el Reglament de Productes per a la Construcció:

“Kit és el producte de construcció introduït al mercat per un únic 
fabricant com un conjunt d’un mínim de dos components separats 
que cal unir per a ser incorporats a les obres de construcció”

Cal reclamar als projectistes que prescriguin sistemes avaluats com a 
conjunt, evitant l’error de generar un KIT involuntari, no avaluat.

Article d’interès sobre Kits a: 
https://sites.itec.cat/eota/articles/el-concepte-kit-en-els-productes-de-construccio/?lang=ca
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Consideracions al voltant del SATE com a KIT

?
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Algunes consideracions tècniques al voltant del SATE (1 de 3)

• L'actual augment dels gruixos d'aïllament fins a 300 mm -almenys a Europa- fa que molts elements
auxiliars de la façana es compliquin i que el gruix total de la façana augmenti: fixacions, elements del
perímetre de les obertures, etc. En aquest context, pren més sentit l'ús d'aïllaments amb millor lambda
(assoleixen la R requerida amb gruixos no tant problemàtics).

• L'augment de prestacions del SATE ha d'anar acompanyat de tancaments d'obertures amb un nivell
equivalent o coherent d'aïllament tèrmic.

• Solucions de projecte dels punts singulars, molt especialment a la rehabilitació.

• L’especialització de la posada en obra, el coneixement dels productes amb els que treballen i la
resolució de punts singulars (origen de moltes patologies).
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Algunes consideracions tècniques al voltant del SATE (2 de 3)

• Les tecnologies de façana i l'augment de gruixos d'aïllament condueix a càrregues de foc creixents a les
façanes (llevat de si els aïllaments són no combustibles).

• Aproximadament a la meitat de països de la UE, a més de la Reacció al foc com a característica
reglamentària per a tractar la seguretat contra incendis en els elements de façana, es parla de la
Propagació del foc. Aquesta característica considera el conjunt dels elements constructius que
constitueixen la façana, en comptes dels materials o components per separat, i s’observa des de dues
perspectives:

a) Requisits de disseny en funció de la tipologia constructiva 
(SATE, façana ventilada, mur cortina,...).

b) Assaig a escala real en base a diferents normatives 
nacionals, per a solucions que s’escapen a l’abast dels 
requisits de disseny.

Font: M.P.Giraldo 2012. 
hiips://itec.es/infoitec/jornadas/propagacion-ext-incendios/
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Algunes consideracions tècniques al voltant del SATE (3 de 3)

• S'està iniciant el procés d'harmonització
europea d'un mètode d'assaig de
propagació de l'incendi en façana, que
apunta a que quedaran dos mètodes d'assaig
(l'anglès i l'alemany), a on ara n'hi ha uns 10
mètodes a Europa.

Malgrat que la majoria de reglamentacions no
demanen aquest assaig (o el demanen només
per casos molt concrets), sembla que hi ha
consens sobre la seva importància (i també
sobre moltes dificultats en la seva aplicació,
com ara el seu cost, el fet que sigui un assaig
d'una solució complexa de façana i no pas d'un
producte d’un únic fabricant, entre d’altres).

Font: hiips://itec.es/infoitec/articulos/incendios-propagacion-fuego-fachada-ensayos-gran-escala/
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Marcatge CE de sistemes SATE

Els fabricants de sistemes SATE poden optar a marcar CE els seus sistemes:

•SATE amb acabat continu de morter (segons ETAG 004)

•SATE amb acabat discontinu d’aplacat ceràmic o petri (segons EAD 040287-00-0404)
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La prescripció en l’entorn BIM

El market place digital
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La prescripció en l’entorn BIM
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La prescripció en entorn BIM
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Estigueu al dia

Considereu la possibilitat de registrar-vos 
gratuïtament a la web d’ITeC i rebre el nostre 

newsletter així com els Informes de l’Oficina EOTA
(registre a www.itec.cat)

hiips://sites.itec.cat/eota/?lang=cahiips://itec.cat/infoitec/
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