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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
16119 Reial decret 1339/2011, de 3 d’octubre, pel qual es deroga el Reial decret 

1630/1980, de 18 de juliol, sobre fabricació i ús d’elements resistents per a 
pisos i cobertes.

Fa més de 30 anys, a proposta dels llavors ministres d’Obres Públiques i Urbanisme 
i d’Indústria i Energia, es va aprovar el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, sobre 
fabricació i ús d’elements resistents per a pisos i cobertes. En aquesta disposició es va 
establir que els sistemes de forjats o estructures per a pisos i cobertes que es pretenen 
industrialitzar per al seu ús en edificació han de disposar d’autoritzacions d’ús. En aquest 
sentit, durant tot aquest temps s’han atorgat autoritzacions d’ús a innombrables sistemes 
fabricats a Espanya, amb les garanties consegüents per a la seguretat i qualitat dels 
forjats i, en conseqüència, dels edificis als quals s’incorporaven.

Després de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea, s’ha d’aplicar la Directiva 89/106/
CEE, del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l’aproximació de les disposicions 
legals, reglamentàries i administratives dels estats membres sobre els productes de 
construcció, on es va establir que els estats membres no posarien obstacles a  la lliure 
circulació dels productes de construcció que portin el marcatge CE.

Aquesta Directiva va ser transposada al dret intern espanyol mitjançant el Reial decret 
1630/1992, de 29 de desembre, modificat pel Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, i va 
tenir una posada en pràctica progressiva al llarg del temps, de manera que l’aplicació real 
d’aquesta Directiva per a les diferents famílies de productes de construcció ha tingut lloc 
esglaonadament en la mesura en què han estat disponibles les corresponents normes 
europees harmonitzades, que permeten el marcatge CE obligat per part dels fabricants.

Aquest procés de disponibilitat de les normes europees harmonitzades relatives a 
elements prefabricats de formigó que formen part dels sistemes de forjat per a pisos i 
cobertes ha estat culminat, cosa que s’ha fet palesa en la Resolució del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç de 17 de maig de 2010, on es publiquen les referències de 
les normes UNE que són transposició de les corresponents normes harmonitzades 
d’aquests productes, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge 
CE. A partir d’aquest moment, per tant, ja és exigible el marcatge CE per a tots aquests.

Consegüentment amb això, és procedent derogar el Reial decret 1630/1980, de 18 de 
juliol, per tal com és incompatible amb la lliure circulació d’aquests productes, en imposar 
procediments diferents del que exigeix la Directiva 89/106/CEE, sobre productes de 
construcció.

Aquesta derogació suposa la retirada efectiva de la reglamentació tècnica nacional 
incompatible amb la norma harmonitzada europea des de l’1 de gener de 2011, perquè la 
no aplicació del Reial decret 1630/1980 i la plena vigència d’aquesta norma harmonitzada 
europea ja va quedar establerta per la disposició addicional primera del Reial decret 
1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08).

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han complert els tràmits que estableix la Llei 
50/1997, de 27 de novembre, del Govern, s’han oït les comunitats autònomes i les 
associacions professionals i els sectors afectats.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de les competències que 
atribueix a l’Estat l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola, en matèria de bases i 
coordinació de l’activitat econòmica.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Foment i d’Indústria, Turisme i Comerç, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 30 de setembre de 2011,
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DISPOSO:

Article únic. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, sobre fabricació i ús 
d’elements resistents per a pisos i cobertes, i totes les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de les competències que 
atribueix a l’Estat l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola, en matèria de bases i 
coordinació de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 3 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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