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RESUM 
 
El present document, treball elaborat sota les premisses d’un Treball Final de Grau del Grau 
d’Arquitectura Tècnica i Edificació impartit a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona integrada a la Universitat Politècnica de Catalunya vol ésser una aproximació 
transversal a la problemàtica dels incendis interiors. 
La transversalitat de l’enfoc ve determinat des d’una perspectiva estructural, normativa i una 
visió de la problemàtica associada a l’equip d’intervenció destinat a l’incident. 
 
El primer capítol aporta una visió general de l’incendi dins d’una edificació descrivint la teoria 
del foc elemental i l’evolució de l’incendi dins l’edifici i llurs condicionants en la línia de An 
introduction to Fire Dynamics de Douglas Drysdale, Enclousure Fire Dynamics de Karlson i 
Quintere i Fundamental of Fire Phenomena de Quintere, alhora que és complementat amb la 
perspectiva de l’equip de bombers que hi intervé definint les principals problemàtiques 
associades al treball en una situació d’incendi i aquelles relacionades amb altes alçades 
d’evacuació i singularitat constructiva de l’edifici. 
 
El segon capítol es centra en la descripció del comportament estructural dels edificis de gran 
alçada sotmesos a un incendi en el seu interior. A la primera part es descriuen els principals 
tipus estructurals en edificis tipus torre i seguidament es classifiquen en termes estructurals 
els principals gratacels de la ciutat de Barcelona. A continuació s’avalua el comportament al 
foc dels dos materials estructurals predominats en aquest tipus d’edificacions que son l’acer 
i el formigó armat i s’expliquen els requeriments normatius exigits així com els mètodes 
simplificats exposats al Codi Tècnic de l’edificació per a establir la resistència al foc dels 
elements estructurals.  
 
El tercer capítol aborda les mancances de la normativa estatal actual pel que fa a la 
prevenció i protecció contra incendis en edificis de gran alçada. Inicialment s’explica el marc 
normatiu des d’una perspectiva transversal als tres nivells existents, estatal, autonòmic i 
municipal i seguidament es comenten i justifiquen aquells punts en el que el 
desenvolupament normatiu es insuficient per a l’abordatge d’un incendi interior en un edifici 
de gran alçada i es proposen alternatives al redactat actual.  
 
En el quart capítol constitueix una continuació natural de l’anterior apartat en el sentit que es 
tracten des d’una perspectiva general els mètodes d’avaluació complementant el mètode 
inherent a la normativa actual del risc d’incendi i en particular s’aprofundeix en el 
coneixement dels mètodes vectorials, es a dir, els mètodes de simulació computacional 
d’incendis com a alternativa a un estudi mes detallat i precís del risc d’incendi en edificis de 
gran alçada i singulars. 
 
En el cinquè capítol s’enceta una línia de treball diferent canviant l’enfoc cap a la perspectiva 
del equips de bombers que han d’intervenir en incendis interiors ja que l’autor del present 
document pertany al cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona com a caporal i la 
pretensió és poder aportar una perspectiva operativa a la situació tractada. 
En aquest sentit es formulen les necessitats informatives essencials per a un comandament 
operatiu destinat a un incendi en un edifici de gran alçada i/o singular.  
 
L’annex primer i únic és el desenvolupament d’una fitxa d’intervenció real per a un edifici de 
gran alçada singular de la ciutat de Barcelona seguit tot lo exposat en el capítol cinquè. 
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GLOSSARI DE TERMES 
 
Acer. Producte constituït de ferro i carbona amb una proporció d’aquest darrer de fins a un 
1.2%. Emprat per a l’execució d’estructures amb perfils o en forma de barres conformant 
juntament amb el formigó elements de formigó armat. 
 
Agent extintor . Producte capaç d’extingir un incendi. Actua sobre un o varis vèrtex del 
tetraedre del foc. 
 
Backdraft. Fenomen sobtat que consisteix en una deflagració d’un ambient de foc ILV per 
sobre del límit superior d’inflamabilitat que sobtadament rep l’entrada d’una massa suficient 
de comburent. 
 
B.I.E. ( Boca d’incendis equipada ) Conjunt d’elements destinats a poder projectar aigua 
sobre un conat inicial d’un incendi dins d’una edificació. Consta d’un armari en el que s’hi 
allotja un tram de mànega amb llança connectada a una pressa d’aigua. UNE EN XXXXX  
 
BLEVE. ( Boiling Liquid Expansion Vapor Explosion ) Explosió física deguda a un canvi 
sobtat en l’estat d’agregació d’un producte emmagatzemat en un recipient com a 
conseqüència d’un trencament del recipient o de l’escalfament del producte. 
 
Boil over. Vessament violent d’un líquid inflamat contingut en un recipient com a 
conseqüència de l’evaporació de l’aigua d’extinció abocada al seu interior. 
 
Bomba centrífuga Bomba hidràulica rotativa que transmet pressió a 
   
Calcinar. Sotmetre a calor substàncies inorgàniques per provocar canvis en l’estructura 
mol·lecular. 
 
Calor.  La calor és una forma d’energia manifestada per la mobilitat molecular en el si de la 
matèria, a major mobilitat interna ( major energia cinètica ) major és el nombre de xocs entre 
aquestes i mes violents són, i major serà la calor despresa.  
 
Carbonitzar. Convertir en carbó un cos orgànic per l’acció d’una combustió incompleta. 
 
Càrrega de foc. Quantitat de combustible present en un escenari d’incendi expressat en la 
càrrega calorífica que aportaria el combustible present si es cremés. Empra unitats de 
J/superfície 
 
Cendra. Residu inorgànic polvorent resultes d’una combustió completa. 
 
Ceràmica.  Producte sòlid inorgànic emprat a la construcció de múltiples maneres. Per 
adquirir llurs propietats cal sotmetre’l a un procés de cocció. 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Document referent pel que fa a les 
disposicions de protecció contra incendis en edificis no industrials ( DB-SI ). 
 
Columna seca. Infraestructura de protecció passiva composta d’un tub 
ascendent/descendent a través d’un edifici per tal de conduir aigua impulsada per les 
bombes contra incendis fins a diferents punts de l’edifici. UNE EN XXXX 
 
Comburent. Compost químic amb la propietat d’oxidar una altra substància en una reacció 
electroquímica o en una reacció d’oxidació-reducció. 
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Combustible. Els combustibles existents a la terra es presenten en els tres estats 
d’agregació de la matèria, sòlid, líquid i gas, per tant en aquest sentit i emprant la 
nomenclatura de la norma EN 2 (antiga norma derogada UNE-23010, actualment derogada ) 
 
Combustió. Reacció química d’oxidació-reducció de caràcter exotèrmic. Amb o sense 
emissió de llum. 
 
Combustió espontània. Combustió iniciada sense cap aportació externa de calor. 
 
Compartimentar. Acció de disseny consistent en  
 
Conducció. La conducció és el medi de transmissió de calor associat als medis sòlids, quan 
en aquests s’experimenta un gradient tèrmic, un diferencial de temperatures entre dues 
zones, el calor es transmet a través de la matèria des de les zones de major temperatura a 
les zones de menor temperatura, essent el flux de calor transmès directament proporcional 
al gradient de temperatura dT/dx i a la conductivitat tèrmica del material. 
 

�� ��� =	−� · 	
�
� 

 
On q’’x és la calor transmesa per unitat de superfície ( W/m2 ), T la temperatura ( ºK ), x la 
direcció del flux de calor i k la conductivitat tèrmica del material ( W/m ºK ). 
 
Convecció. La convecció és la transferència de calor que és produeix en un fluid ( líquid o 
un gas ) quan entra en contacte amb una superfície sòlida que està a una temperatura 
diferent. La quantitat de calor transmesa es pot descriure a través de la Llei de Newton com 
segueix: 
 �� ��� = � · �	 
 
On q’’x és la quantitat de calor transmesa per unitat de superfície ( W/m2 ) i h és el coeficient 
de transmissió de calor per convecció en la interfase líquid-sòlid ( W/m2 ). 
 
Corba temps-temperatura . Gràfic cartesià que expressa la temperatura assolida per a un 
valor de temps determinat. 
 
Deflagració. Reacció de combustió caracteritzada per produir-se a grans velocitats sub-
sòniques ( 1 m/s < v < 340 m/s ). 
 
Detonació. Reacció de combustió caracteritzada per produir-se a grans velocitats súper-
sòniques ( v > 344 m/s ). 
 
E.G.A. Edifici de gran alçada, amb alçada d’evacuació > 35 m. 
 
Endotèrmic. Referent a reaccions químiques que per produir-se cal aportació de calor. 
 
Estructura.  Conjunt d’elements que treballen conjuntament per tal de rebre unes accions i 
traslladar-les a través d’ells fins a un element resistent com el sòl. 
 
Exotèrmic. Referent a les reaccions químiques que alliberen calor. 
 
Explosió. Reacció de combustió caracteritzada per la seva elevada velocitat de producció, v 
> 1m/s. El terme explosió aglutina els termes de deflagració i detonació. 
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Extintor. Aparell destinat a contenir una quantitat finita d’agent extintor i disposar d’un 
sistema capaç de projectar-lo cap a un foc. UNE EN 23011. 
 
Flama. Les flames o radiacions lluminoses són gasos incandescents i partícules 
incandescents produïdes en una reacció de combustió relativament ràpida, en ambients en 
els que la presència d’oxigen és suficient. La norma ISO 13943 defineix la flama com la zona 
de combustió en fase gasosa. 
 
Flashover  ( Combustió sobtada ).  Fenomen d’inflamació generalitzada de tots els 
combustibles presents en un espai interior com a conseqüència de la radiació emesa pel 
coixí de gasos. 
 
Foc. Reacció de combustió amb emissió d’energia amb forma de calor, fum i/o flama. 
 
Foc latent. Combustió lenta d’un material sense poder-ne apreciar emissió de llum, però 
amb augment de temperatura local i emissió de fum. 
 
Focus d’ignició.  
 
Focus de l’incendi. Lloc de l’espai on s’inicia la combustió. 
 
Forjat. Element estructural horitzontal de forma prismàtica encarregat de transmetre les 
càrregues que rep als elements on descansa i conforma els terres i sostres de les 
construccions. 
 
Formigó. Material conglomerant compost de ciment, aigua i àrids de diferents mides. 
 
Formigó armat. Conglomerant compost de formigó i acer en forma de barres. 
 
Fosa. Aliatge de ferro-carboni amb una proporció de carboni d’entre 2.5 i el 4%. Amb un bon 
comportament a compressió té una baixa resistència i un comportament fràgil a tracció. 
 
Fum. Conjunt de partícules sòlides del combustible parcialment oxidades, els gasos produïts 
per la combustió i vapor d’aigua condensat en suspensió a l’aire. Depenent de com és 
presentin aquests elements esdevindrà un fum amb unes característiques concretes de 
densitat, color, temperatura, grau de refracció, gruix, etc. 
 
Ignició. Procés d’inici d’una combustió auto-mantinguda.  
 
Ignífug. Substància que té la propietat d’impossibilitar, retardar o limitar la combustió a 
través d’ella. 
 
Incandescent. Estat en el que es troba un metall sotmès a increments importants de 
temperatura caracteritzat per un color rogenc o blanc. 
 
Incendi. Foc desenvolupat sense control. 
 
Jàssera. Element estructural horitzontal encarregat de rebre càrregues d’altres elements 
que s’hi recolzen i transmetre-les als elements que la sustenten.  
 
Líquid inflamable.  
 
Pilar. Element estructural vertical concebut per rebre càrregues i transmetre-les a d’altres 
elements estructurals. 
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Piròlisi. Descomposició química irreversible d’un material com a conseqüència d’una 
aportació externa de calor. 
 
Procés estocàstic. Procés que es regeix per les lleis de l’atzar. No determinista. 
 
Propagació. Evolució d’un incendi en l’espai. 
 
Paret de tancament.  Element constructiu en forma de prisma pla, no estructural amb 
funcions divisòries i/o de tancament. 
 
Paret de càrrega. Element constructiu en forma de prisma pla que rep càrregues i les 
transmet allà on reposa. 
 
Propagació. Desplaçament del foc, flama o fum a l’espai. 
 
Radiació. La transmissió de la calor per radiació pot donar-se a través d’un fluid o a través 
del buit en forma d’ones electromagnètiques propagades a la velocitat de la llum. 
D’acord amb l’equació d’Stefan-Boltzman l’energia emesa per radiació d’un cos és 
directament proporcional a la T4. 
 � = 	� · � · ��		�	�	� 
 
Rang d’inflamabilitat/explosivitat. La barreja d’un gas o vapor combustible amb el 
comburent tan sols podrà reaccionar generant una reacció de combustió si els primers es 
presenten dins d’un rang de proporció determinat, els límits d’aquest interval s’anomenen 
límits d’inflamabilitat. 
 
Reacció al foc. Concepte que fa referència a la inflamabilitat dels productes de la 
construcció en els sentit de la facilitat que tenen per tal d’entrar en ignició. Classificació dels 
productes en 7 classes diferents de menys a mes facilitat d’entrar en combustió 
 
Reacció en cadena. La reacció en cadena engloba tota una sèrie de processos complexos 
de transferència de la calor entre el front de flama i la zona de gasos no oxidats que 
asseguren el manteniment en el temps de la reacció. 
 
Reacció química/fenomen químic , procés termodinàmic en el que una o varies 
substàncies ( reactius ), es transformen, modificant llur estructura molecular en altres 
substàncies ( productes ).  
 
Resistència al foc. El concepte de resistència al foc no fa referència als materials sinó als 
elements constructius, i avalua el temps que aquests mantindran una sèrie de propietats 
quan resten sotmesos a un incendi. 
 
RIPCI. Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis. RD..... Document que 
determina les característiques tècniques específiques que han de complir els elements de 
protecció activa. 
 
Sòlid combustible. Sòlid que contribueix activament a l’incendi i manté la inflamació. 
Els combustibles existents a la terra es presenten en els tres estats d’agregació de la 
matèria, sòlid, líquid i gas, per tant en aquest sentit i emprant la nomenclatura de la norma 
EN 2 (antiga norma derogada UNE-23010, actualment derogada ) tindrem: 
 
Sòlid no combustible. Producte que no contribueix a l’incendi ni a la inflamació. 
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Spalling del formigó. Fenomen que pateix el formigó sotmès a ràpids increments de 
temperatura, caracteritzat per poder esdevenir violentament. 
 
Sutge. Residu de combustions incompletes ric en carboni, que es presenta en forma de 
pols.  
 
Temperatura . La magnitud física que expressa l’estat d’escalfament de la matèria és la 
temperatura, i existeixen diferents unitats de referència per a expressar aquest concepte: 
graus centígrads, graus Kelvin i graus Farenheit. 
 
Temperatura d’auto-ignició. temperatura mínima per tal que uns substància pugui entrar 
en ignició mesclat amb l’aire d’acord a les proporcions necessàries sense la presència d’un 
focus d’ignició. 
 
Temperatura d’inflamació. temperatura mínima necessària per tal que uns substància 
combustible emeti suficients vapors inflamables els quals ( si estan dins dels límits 
d’inflamabilitat ) entraran en ignició si acostem a la mescla una font d’ignició però la 
combustió cessarà si apartem la font. 
 
Temperatura d’ignició. temperatura a la que el combustible emet vapors suficients per tal 
d’entrar en ignició en tant que s’hi acosta una font d’ignició i es manté la reacció en absència 
d’aquesta. 
 
Velocitat de cessió de calor ( Hate Rate R ) La velocitat de cessió de calor és la 
quantitat d’energia en la unitat de temps que es alliberada en la combustió d’un producte, 
s’expressa en KW ( KJ/s ) i és denota �� . 
 

�� = 	�� · ���		���� � 
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PREFACI  
 
El present Treball de Fi de Grau pretén ser una aproximació a la qüestió dels incendis en els 
edificis, aprofundint en els de gran alçada; situació anòmala amb una forta repercussió 
social donades les seves provables i desastroses conseqüències amb vides humanes i béns 
materials en joc.  
Certament es tracta d’una temàtica poc tractada durant els cursos del Grau en Arquitectura 
Tècnica i Edificació impartits a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, tan 
sols s’estudia la normativa de prevenció i protecció contra incendis nacional a l’assignatura 
Construcció V, i les lesions produïdes pel foc a certs elements constructius a l’assignatura 
de Construcció VI. Altrament i durant la realització del present treball, hom observa la 
relativament poca producció científica en l’àmbit que ens ocupa: sobretot s’ha avançat en les 
tècniques de protecció contra incendis tot i que aquest avenç s’ha realitzat sobre una base 
poc sòlida, ja que s’ha basat en evitar el fenomen en comptes de l’estudi del fenomen com 
un fet perceptible que te lloc a l’espai-temps.  
L’evolució dels incendis en edificis és un tema certament complex en el que convergeixen 
múltiples disciplines científiques i tècniques; física, química, enginyeria, arquitectura, que 
conjuntament amb l’administració a través dels cossos legislatius específics en prevenció i 
protecció contra incendis encaminen llurs esforços cap a l’objectiu d’evitar els incendis o en 
tot cas generar espais amb característiques que permetin minimitzar-ne els efectes.  
L’aspecte normatiu és una vessant de la temàtica molt important ja que estableixen la base 
de la seguretat en cas d’incendi de la que s’hauran de dotar els edificis, el qual en els 
darrers anys ha experimentat una millora notable en tant que l’estat espanyol s’ha incorporat 
a l’espai europeu. Tot i això, les deficiències de l’espectre normatiu es fonamenten en el fet 
que sempre la investigació ha sigut posterior al succés, és a dir, l’existència d’incendis 
importants en edificis invoca la creació de nous articles, i mes encara si pensem que 
solament una petita proporció, aquells amb mes impacte social, econòmic, etc. dels incendis 
existents s’estudien i/o investiguen. Una altra dificultat afegida al correcte desenvolupament 
de la normativa contra-incendis és la titularitat d’aquesta, extrapolable a una gran part dels 
països del nostre entorn, correspon als membres de les forces i cossos de seguretat que no 
tenen gaire, per no dir cap, vinculació amb les tasques d’extinció, a mes de distar els 
mètodes de cerca, respecte el món científic i universitari. Altrament els diferents cossos de 
bombers presents a l’estat, molt pocs disposen de departaments encaminats a la 
investigació d’incendis tot i son els bombers els qui lidien diàriament amb la lluita contra el 
foc. Aquesta pràctica quotidiana d’aquests professionals no és dota de l’observació científica 
pertinent, que és el millor mètode per aprendre del món perceptible.  
És obvi concloure que les deficiències en el coneixement de les causes que desencadenen 
incendis debiliten la creació de mesures adequades en l’àmbit de la prevenció. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El present treball, en el marc de l’elaboració del Treball de Final de Grau dels estudis 
d’Arquitectura Tècnica i Edificació impartits a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona, pretén ésser una aproximació a la problemàtica associada als incendis que es 
produeixen o es poden produir en les edificacions, fent especial èmfasis en els edificis de 
gran alçada. 
Aquest objectiu, d’entrada molt ampli, s’abordarà des de 3 tres perspectives diferents:  
 
En el primer capítol s’exposen els conceptes bàsics de la teoria del foc i es descriuen els 
patrons i factors que en modifiquen llur propagació en les edificacions.  
 
En el capítol dos es centra en els edificis de gran alçada, per una banda s’identifiquen les 
tipologies estructurals que els resolen, alhora que s’identifiquen i classifiquen els deu edificis 
mes alts de la ciutat de Barcelona, per l’altre es descriu el comportament estructural sota 
l’acció del foc en aquests edificis singulars. 
 
El capítol tercer, s’endinsa en el vessant reglamentari. S’explora el cossos normatius en 
matèria de prevenció i protecció contra incendis nacional, autonòmic i municipal centrant-se 
en els edificis de gran alçada. Al final del tercer capítol es proposen diverses millores de la 
normativa actual en referència a la seguretat contra incendis dels edificis d’alçada. 
 
En el quart capítol s’introdueix en els programes de simulació d’incendis, exposant els tipus 
existents, característiques, seus principis de funcionament i llurs possibilitats en el marc de 
la prevenció d’incendis.  
 
L’annex 1 vol ser una aportació al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de Barcelona i 
per extensió a qualsevol cos de bombers urbà amb l’elaboració d’una fitxa d’intervenció en 
edificis de gran alçada. Document en format DIN A3 pensat per aportar la informació 
necessària per als equips de primera intervenció que afronten un servei d’incendi en un 
edifici de gran alçada. 
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1 L’EVOLUCIÓ DELS INCENDIS EN ELS EDIFICIS 

1.1 TEORIA DEL FOC 
 
L’estudi de la progressió d’un incendi en un edifici implica la comprensió de tota una sèrie de 
processos que van mes enllà del concepte mateix que explica la combustió en si, com ara el 
comportament estructural i dels materials presents, aspectes relacionats amb el factor humà 
que sovint són força mes complexos que la comprensió del fenomen del foc. No obstant, la 
correcta comprensió del procés de la combustió representa un punt de partida clau per a les 
properes disquisicions que es duran a terme durant el present text. 
 
1.1.1. LA COMBUSTIÓ 
 
El concepte clau, el que engloba els fenòmens que afectaran els edificis és el de la 
combustió; una reacció química del tipus oxidació-reducció de caràcter exotèrmic.  
Una reacció química de manera simplificada podríem dir que és un procés que implica un 
canvi en l'estructura electrònica d'una o de diverses molècules, mitjançant el trencament i 
formació d'enllaços químics, s'anomenen reactius a les molècules que reaccionen 
inicialment, i productes a les que s'obtenen com a resultat de la reacció, tota reacció química 
implica un canvi d'energia del sistema, en passar de reactius a productes, així una reacció 
és exotèrmica si allibera energia, i endotèrmica si cal aportar-n’hi perquè tingui lloc. 
Les reaccions químiques d’oxidació-reducció es caracteritzen per ésser unes reaccions en 
les que intervé un agent oxidant ( Comburent ) i un agent reductor ( Combustible ) els qual 
s’intercanvien electrons en el sentit següent: l’agent oxidant guanya electrons mentre que 
l’agent reductor en cedeix [1]. 
El caràcter exotèrmic de la reacció significa que en el balanç energètic final de la combustió 
hi ha una cessió energètica en forma de calor a l’ambient, fet d’una importància cabdal per a 
l’explicació de la progressió dels incendis a les edificacions.  
Una de les reaccions de combustió mes estudiades és la que es dona a través de la 
respiració dels éssers humans: 
 �	��� !" +�	!$ 	 %→ 	'	�!$ + (	�$!+ )'*+% 

 
Com s’ha vist, perquè existeixi una reacció de combustió com a mínim em de menester un 
agent reductor i un agent oxidant. L’agent oxidant mes comú i abundant que serà 
l’intervinent en les combustions que poden tenir certa afectació sobre les edificacions és 
l’oxigen present a l’aire en una proporció d’un 21% aproximadament, sense obviar 
l’existència de substàncies que donada llur capacitat de cessió d’oxigen actuen com a agent 
oxidant en certes reaccions de combustió com el nitrat sòdic (NaNO3) o el clorat potàssic 
(KClO3), i d’altres que sense posseir oxigen en les seves composicions internes com el fluor 
que combinat amb l’hidrogen alliberen llum i calor. A tots ells se’ls denomina comburents. 
L’agent reductor pot ser qualsevol matèria que accepti ésser oxidada, això és, que la matèria 
no es trobi en el seu estat màxim d’oxidació i se’ls anomena combustibles. 
Perquè es produeixi la reacció de combustió a part de tenir-hi tots els ingredients presents,  
cal que aquests reactius restin en unes determinades condicions. Primerament cal que 
ambdós, combustible i comburent tinguin un contacte a nivell molecular, per altra banda 
caldrà una certa energia d’activació que permeti l’inici de la reacció que serà aportada per 
una font d’ignició. 
Entenem per foc, aquell procés de combustió en el que un dels productes de la reacció és la 
emissió de llum, fum o ambdós, així doncs qualsevol foc provindrà d’un procés de combustió 
però no totes les combustions donaran lloc a un foc.  
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L’agent reductor o combustible el podem trobar en els tres estats d’agregació de la matèria, 
combustibles gasosos, líquids o sòlids, però el procés químic de la combustió sempre té lloc 
en estat gasós. Són els vapors emesos els que s’inflamen en presència d’una font de calor.  
En els combustibles líquids el factor a tenir en compte en relació al procés de la combustió 
és llur facilitat en evaporar-se ja que afavorirà l’inici de la combustió per una major presència 
de combustible en estat gas. Aquest fet ve determinat per la seva pressió de vapor la qual 
depèn del compost observat i llur temperatura [1]. 
En els combustibles sòlids cal que es produeixi una descomposició del material en gasos 
combustibles, aquest procés és la piròlisis, es una descomposició química del material a 
causa d’increments notables de temperatura en absència d’oxigen, comporta canvis de 
composició química i de les propietats físiques que esdevenen irreversibles [2]. 
Referent  a la fisicoquímica de la combustió direm que hi ha dues maneres de que un 
combustible gasós pugui cremar-se, per premescla o per difusió. La primera es la combustió 
en la que el combustible i el comburent es trobem en contacte previ a l’inici de la reacció, 
això és prèviament barrejats, la combustió per difusió és quan ambdós reactius resten 
separats inicialment però es cremen quan es barregen. Aquesta última és la situació que 
millor descriurà els escenaris que es donen a terme en situacions d’incendis d’interior i per 
tant seran en les que aprofundirem mes.  
A la combustió per difusió la velocitat de combustió depèn directament de la velocitat en que 
el combustible gas hi es aportat a la reacció, la velocitat de combustió vindrà definida per la 
següent expressió [3]: 
 

�′′� = 	�- −� �.�./ 			� gm2 · s� 
 
On QF’’ és el flux de calor subministrat per la flama ( kW/m2 ), QL’’ quantifica les pèrdues 
expressades com el flux de calor a través de la superfície del combustible ( kW/m2 ), 
finalment Lv és la quantitat de calor necessari per a produir vapors inflamables, per a 
combustibles líquids es pren el valor de la seva calor latent de vaporització. La següent 
figura il·lustra els sentits dels fluxos d’energia en un procés de combustió en el que es 
coneix com a plomall d’incendi. 
 

    
   Figura 1.1: fluxos de calor dins del plomall d’incendi [3] 

 
En les combustions per difusió la velocitat de cessió de calor a l’ambient depèn directament 
de la velocitat amb la que combustible i comburent son traslladats a la zona de reacció. 
Quan considerem les situacions que es poden presentar en un incendi d’habitatge o 
qualsevol incendi confinat, la combustió per difusió pot relacionar-se directament amb el 
combustible, ja que en un primer moment la velocitat de producció de gasos de la piròlisis es 
relativament lenta però la quantitat de comburent sempre es troba en excés relatiu; en les  
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situacions que acabin esdevenint un incendi generalitzat, el consum de combustible i 
comburent és molt alta i per tant la combustió restarà controlada per la presència d’ambdós 
reactius. 
Resumint, afirmarem que en les fases de creixement i desenvolupament d’un incendi, la 
reacció de combustió queda definida per la producció i transport de combustible i 
conseqüentment a velocitat de cessió de calor a l’ambient ve determinat pel combustible. 
L’energia alliberada en un incendi, coneguda com a velocitat de cessió de calor ( Heat 
Release Rate, HRR ) serà el factor clau que caracteritzarà el comportament de l’incendi com 
veurem mes endavant en aquest treball. D’ella se’n deriva l’expressió següent de l’energia 
total alliberada. �)� = 	4 · �′′� 	 5� 	 �)		�	kW	� 
 
On Af és l’àrea de la superfície del combustible ( m2 ), ∆Hc el calor de combustió dels vapors 
( kJ/g ) i χ un factor entre el 0 i l’1 que ajusta l’equació en base al grau de completesa 
d’aquesta en relació a la relació amb el comburent. 
Podem determinar amb tot lo anterior que els factors que determinen la cessió de calor d’un 
incendi responen a dues vessants, per una banda els que tenen relació directa amb el 
combustible com Lv y ∆Hc i per l’altre aquells factors que tenen a veure amb el procés químic 
en si, com χ i QF’’ [3]. 
 
1.1.2. EL TETRAEDRE DEL FOC 
 
Donada la complexitat del fenomen de la combustió hom ha sabut simplificar aquesta 
situació amb el concepte de triangle del foc i el de tetraedre del foc, el qual expressa 
geomètricament els diferents components i/o situacions necessaris i imprescindibles perquè 
es produeixi la reacció.  
D’aquesta manera per assegurar l’existència de la combustió, assimilem aquesta a un 
triangle i a un tetraedre, figura geomètrica de tres o quatre vèrtex i cares, cadascun 
d’aquests representen un component de la reacció, la figura no existirà en tant que no 
existeixin algun o alguns dels seus vèrtexs; o existirà en la mesura que hi hagin presents els 
quatre vèrtexs. 
 

   
  Figura 1.2: Triangle del foc [10]. 

 
Es tracta d’una manera molt gràfica d’entendre el concepte i llurs components, alhora té 
especial importància en la conformació de la teoria de l’extinció, en tant que si sabem que la 
combustió solament existirà si conviuen aquests quatre elements, es trivial deduir que per tal 
d’assegurar la no existència d’un incendi caldrà actuar sobre un, i només un dels vèrtexs del 
tetraedre. La existència d’ambdues representacions, triangle i tetraedre rau en el fet que la  
reacció en cadena aporta continuïtat a la combustió però no es necessària per l’existència 
de la combustió mateixa [1]. 
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1.2. ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ D’UN INCENDI EN UN EDIFICI 
 
1.2.1. INTRODUCCIÓ 
 
La problemàtica dels incidents en els que està involucrat el foc dins d’espais habitables és 
remunta a les primeres comunitats humanes que ja empraven el foc per a múltiples funcions, 
aquest fet ha coexistit en l’evolució de la humanitat per la senzilla raó de que els humans em 
seguit construint espais en els que habitar i l’ús de les combustions s’ha generalitzat en 
molts àmbits d’aquests espais. 
En les societats actuals els incendis en edificacions representen un impacte important per a 
la societat degut a les dràstiques conseqüències que d’aquests se’n poden derivar en 
termes de vides humanes i costos materials i econòmics, alhora que tot i que no tots els 
incidents d’incendi en edificació tenen les mateixes conseqüències, se’n produeixen una 
gran quantitat com és pot veure en els quadre següent sobre els serveis de foc habitatge 
servits pel Cos de Bombers de Barcelona l’any 2014. 
 

   
  Figura 1.3. Nombre de serveis del cos de bombers de Barcelona  
  segons tipologia, any 2014. Font: Cos de Bombers de l’Ajuntament de  
  Barcelona, memòria anual d’activitats. [4] 

 
En aquesta primera taula podem observar la important proporció que representen els serveis 
de foc dins del còmput global dels incidents en els que s’ha intervingut per part del Cos de 
Bombers de Barcelona durant l’any 2014. El conjunt dels incendis i explosions representa un 
24% del total, i si obviem aquelles actuacions que no són operatives, es a dir aquelles en les 
que Bombers no soluciona cap incident, com ara prevencions operatives, pràctiques, visites  
a elements vulnerables i aquelles en les que no hi ha actuació, el total del bloc d’incendis i 
explosions s’eleva fins al 32% del total d’actuacions. 
En referència a la temàtica que ens ocupa en el present treball ens interessa conèixer la 
quantitat d’aquests incendis que és produeixen en les edificacions, els usos d’aquestes 
edificacions i la distribució per districtes. 
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  Figura 1.4. Àmbits on s’han produït els incendis. [4] 

 
La taula anterior desgrana el gruix de serveis tipificats com a incendis i explosions, es 
interessant observar que dins d’aquest bloc els focs que es desenvolupen dins de les 
edificacions representa un 43.20% del total, efectuant-se durant l’any 2014 per part de 
Bombers de Barcelona un total de 1565 serveis d’incendi en edificis. 
 

   
  Figura 1.5. Nombre de serveis d’incendi segons districte. [4] 

 
En referència a la taula anterior sobre distribució dels incendis ocorreguts a Barcelona al 
llarg de l’any 2014 respecte a la zona de la ciutat on han succeït, i en relació als incendis 
d’edificis de gran alçada, cal esmentar que en els districtes de l’Eixample i de 
Sant Martí hi ha hagut el 34.94% dels serveis d’incendi o explosió, i en aquests districtes 
com veurem en el punt següent és on hi ha un major nombre d’EGAs de la ciutat de 
Barcelona. 
En els estats de benestar que busquen certa protecció de les persones, és contempla 
aquesta problemàtica i se l’intenta buscar solucions mitjançant normatives específiques al 
respecte, alhora que es doten de serveis de prevenció i extinció. 
Convé establir clarament certs termes per tal de no crear confusió en endavant, parlarem 
doncs d’incendis d’interior a aquell foc que es desenvolupa sense control dins d’un espai  
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delimitat en el que no existeix intercanvi lliure de fluids ni transferència lliure de calor cap a 
l’exterior. Aquest escenari serà el mes comú en les situacions d’incendi d’habitatge dins d’un  
edifici, tot i que la transferència de fluids i calor no és lliure, en cap cas és nul·la i es dona a 
través d’obertures ( portes, finestres, passos d’instal·lacions, etc. ) i a través dels 
tancaments respectivament. En la següent figura s’hi representa un incendi d’interior. 
 

   
  Figura 1.6. Incendi interior. [5]. 

 
Quan aquesta transferència és nul·la, parlarem d’incendi confinat. És una situació poc 
habitual en els incendis en edificis donada la dificultat d’assegurar l’estanqueïtat del recinte, 
tot i que pot ocórrer a localment en certes espais. En la figura següent s’hi representa un 
incendi confinat [5]. 
 

   
  Figura 1.7. Incendi confinat. [5]. 

 
Podem assimilar el concepte d’incendi interior assimilant-lo a una funció de varies variables: 
 8�)��
9	�	�, ;, <, �, =, �, ), >, ?	� � @ 
 
Les variables de les que depèn la funció són les qui la defineixen, en el cas de la funció 
incendi aquestes són: x, y, z representen les coordenades de l’espai on és desenvolupa 
l’incendi, T el rang de temperatures assolides, t el temps de permanència de l’incendi, q és 
la càrrega de foc, c la relació entre combustible i comburent, P representa les mesures de 
protecció contra incendis i G fa referència a la geometria de l’espai. [6]. 
 
1.2.2. DESENVOLUPAMENT D’UN INCENDI INTERIOR 
 
Un incendi desenvolupat en absència d’un espai delimitat que el contingui és un procés 
estacionari relativament senzill de parametritzar, la presència d’un recinte genera les 
complicacions associades als incendis en les edificacions. La possibilitats de 
desenvolupament i propagació són moltes i depenen de factors com el combustible implicat, 
definició del recinte, ventilació, etc. 
Les primeres investigacions científiques sobre el desenvolupament d’incendis en recintes 
daten de fa mes de 50 anys, estudis efectuats durant la Segona Guerra Mundial; ja en 
aquests treball s’identifiquen 5 etapes o fases per les que transita un incendi interior: ignició, 
creixement, flashover, incendi completament desenvolupat i decreixement [1],[3]. 
    

   
  Figura 1.8: Etapes d’un incendi [3] 
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1.2.2.1. IGNICIÓ 
 
Considerem la ignició com el procés en el que és produeix una reacció exotèrmica de 
combustió inicial que suposa un augment local de la temperatura superior a l’ambiental. 
Aquest com ja s’ha explicat en punts anteriors, pot procedir d’una font d’ignició o deguda a 
una ignició espontània del material combustible. En aquesta etapa i en els moments 
posteriors, mentre el foc està en aquesta fase tan incipient, les condicions d’encapsulament 
de l’incendi no tenen gaire rellevància, sense afectació de les condicions del mateix. 
En aquesta etapa la quantitat de comburent disponible és infinita per a les necessitats de 
l’incendi. A aquestes etapes primerenques ens trobem el que és coneix com a incendi 
dominat pel combustible, es a dir, tota la seqüència la condicionarà aquest actor, a part del 
tipus de combustió i la interacció del combustible amb l’entorn [2]. 
 
1.2.2.2. CREIXAMENT 
 
Iniciada la combustió en el punt d’ignició, l’incendi seguirà creixent sota les condicions que 
aporti el combustible. Ens els primers moments la potència i l’emissió de calor és petita 
essent la velocitat de propagació baixa. Els combustibles que estan propers al focus de 
l’incendi requereixen d’energia calorífica per iniciar la piròlisi. Aquest procés s’accelera 
exponencialment en tant que l’incendi augmenta de magnitud, fet que conforma una de les 
principals característiques d’aquesta etapa ( vegeu pendent de la corba, figura 1.9 ).  
 

   
  Figura 1.9. Fase de creixement [5]. 

 
Els fum produït ascendeix fins a les zones altes de l’estança a causa de la seva menor 
densitat, determinada per l’increment de temperatura, alhora que apareix un efecte de 
flotabilitat que distribueix tots els gasos i partícules en suspensió emeses per tota la 
superfície del recinte. La següent equació expressa com varia la densitat en relació a les 
variacions de la temperatura. Quan l’increment de temperatura és positiu la densitat de la 
substància disminueix, el mateix resultat es mostra a la figura 1.10, a través de la 
representació gràfica de la funció A (T). 
 

A � B. $ 	 $DE$FE # �		�	 kgmG	� 
 

   
  Figura 1.10. Relació densitat Temperatura [5]. 
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Donades les característiques energètiques dels materials combustibles que trobem en els 
edificis en la majoria d’escenaris possibles ens centrarem en la combustió amb flama. En 
aquest cas el creixement de l’incendi serà relativament ràpid donat que el combustible tindrà 
un grau d’inflamabilitat suficientment alt per propagar ràpidament a través de llur superfície o 
per inflamar d’altres materials presents alhora que disposa de suficient comburent per tirar  
endavant la combustió que com ja s’ha comentat en aquests primers estadis acostuma a 
ésser suficient [3].    
El flux de flotabilitat incloses les flames s’anomena plomall de l’incendi, representat en la 
següent figura:  
 

   
  Figura 1.11. Plomall d’incendi [3]. 

 
L’aire entra pels laterals del plomall amb una proporció que supera en molt la quantitat 
necessària per a la combustió, conseqüentment en aquesta fase la temperatura dels gasos 
de la combustió és molt baixa. El fum emès genera una estratificació generant dues zones 
clarament diferenciades, una a la part superior de l’estança on s’hi acumulen els gasos 
calents i una altra de baixa temperatura situada a l’entorn del plomall en cotes mes baixes 
on entra l’aire fresc [3]. 
A mesura que la quantitat de fum generat augmenta, la temperatura de la zona alta 
augmenta, com a conseqüència del creixement de la zona inflamada per una banda i  
sobretot per el creixement de la zona calenta, reduint-se la zona d’aire fred i l’aportació 
d’aire a l’incendi. El límit entre aquestes dues zones és coneix com a pla neutre [5]. 
  

  
 Figura 1.12. Pla neutre [4]. 

 
Experimentalment s’ha comprovat que en un ampli rang dels incendis interiors es factible 
assumir a efectes de la temperatura dels gasos produïts la divisió del recinte en dues zones, 
una capa calenta superior formada pels gasos de la combustió calents caracteritzats per 
estar a una pressió superior a l’atmosfèrica i una de freda a les zones inferiors consistent 
d’aire de l’ambient amb pressió inferior a l’atmosfèrica; tot i que dins de cada capa les 
propietats variaran podem assumir que resten homogènies per a cada valor del temps. 
En tant que el plomall de l’incendi segueix captant comburent de la capa freda, la zona 
calenta creix en volum i el pla neutre descendeix en cota. Aquest fet, conjuntament amb 
l’increment de la temperatura del coixí de gasos, incrementa la transmissió de calor per 
radiació des de la capa superior a la resta de combustibles presents al recinte segons la Llei 
d’Stephan-Boltzman, aquesta serà una proporció de la T4, així l’increment de la velocitat de  
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combustió es fa força mes notable alhora que prepara la resta de combustibles presents per 
a entrar en ignició. 
En aquest punt i si la capa de gasos calents segueix creixent i augmentant de temperatura 
pot succeir que tots els materials presents s’inflamin sobtadament, generalitzant-se l’incendi 
sobre totes les superfícies presents, aquest fet es coneix com a flashover. 
 
1.2.2.3. FLASHOVER 
 
El flashover és la transició ràpida i sobtada des de l’etapa de creixement a un estadi 
generalitzat de l’incendi en el que tots els combustibles presents a l’estància entren en 
ignició. Aquest terme que pot semblar poc precís serveix per a delimitar dues fases de 
l’incendi en un recinte, pre-flashover i post-flashover, per tant mes que definir el flashover 
com un mecanisme poden dir que es tracta d’un fenomen associat a una inestabilitat 
tèrmica. Els criteris que defineixen el fenomen són una temperatura a l’estància d’uns 600ºC, 
el flux de calor rebut al terra d’uns 15-20 kW/m2 o que hi hagin flames sortint a través de les 
obertures del recinte. Cal remarcar que la fase de flashover no es dona en tots els incendis 
d’interior, no sempre s’assoleixen els valors de temperatura necessaris o la mancança 
d’oxigen no en permet el fenomen [3]. 
 
1.2.2.3.1. CONDICIONS NECESSÀRIES PER AL FLASHOVER  
 
El fenomen del flashover comença a estudiar-se de manera formal a la segona meitat de la 
primera dècada del segle XX a partir d’una sèrie d’assajos en un compartiment amb 
dimensions en planta de 3.64 m x 3.64 m i una alçada lliure de 2.4 m. En aquests primers 
assajos es va definir la condició d’incendi completament desenvolupat en el moment en que 
un tros de paper situat al terra de l’habitacle entrava en ignició i sota aquests condicionants  
s’establí empíricament que es requeria un flux de calor de 20 kW/m2 a la cota del terra per 
tal de donar-se el fenomen. 
Respecte a aquest resultat anterior, hom pot pensar que aquest flux mínim pot ésser 
suficient per a encendre una porció de paper però pot ésser insuficient amb presència de 
combustibles de major gruix o característiques tèrmiques diferents, tot i això es va demostrar 
que aquest flux de 20 kW/m2 era suficient per a la majoria de combustibles presents a un 
escenari d’incendi interior [7]. 
Waterman va concloure que el flux de calor necessari al terra provenia majoritàriament de 
les superfícies calentes de les zones altes del recinte mes que no pas de la radiació directa 
de les flames dels combustibles en ignició, a mes observà que per a assegurar l’existència 
del flashover calia assolir velocitats de combustió superiors als 40 g/s. 
Posteriors estudis experimentals han conclòs que el fenomen té lloc sota la influència de 
fluxos de calor de l’ordre dels 20 kW/m2 [8], amb termes de temperatures assolint els 600 ºC 
al sostre del recinte [9], o respecte una inspecció visual quan les flames emergeixen per les 
obertures existents en l’estança considerada. 
Respecte a l’origen del flux de calor, aquest no només prové de les flames sobre l’element 
combustible, sinó que prové de les superfícies calentes i del coixí de gasos que com s’ha 
explicat a l’apartat sobre la transmissió de calor per radiació, aquesta depèn de la 
temperatura elevada a la quarta potència segons l’equació d’Stephan-Boltzman (E = ε·σ·T4). 
La importància relativa de cadascuna d’aquestes fonts de calor dependrà de cada situació 
particular, en concret de les característiques del combustible i els paràmetres de ventilació 
existents. 
Resumidament, respecte als criteris anteriorment citats podem afirmar que el fenomen del 
flashover es donarà en situacions en les que el creixement de l’incendi sigui suficient com 
per crear les condicions necessàries perquè el coixí de gasos pugui emetre els fluxos de 
calor necessaris. Normalment es tracta d’una situació transitòria producte del creixement de 
l’incendi, tot i que si el combustible s’exhaureix i/o la presència del comburent és insuficient 
podria no donar-se. Referent a la manca de ventilació, la disminució d’oxigen serà important  
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per a la situació descrita quan el diferencial entre comburent consumit i el reposat és 
negatiu.  
Analitzem la mesura en que e depèn l’aparició del flashover dels factors anteriorment citats ( 
flux de calor a nivell de terra i taxa de combustió, temperatura del coixí de gasos, etc. ); 
indagant en els experiments efectuats per Hägglund i publicats a An introduction to fire 
Dynamics de l’autor D. Drysdale. Partint d’un incendi totalment desenvolupat i considerant la 
velocitat de combustió d’una massa de fusta en un recinte amb ventilació limitada segons 
l’expressió següent: 
 

�� � H5I�B/$			�kgs � 
 
Sent Aw i H l’àrea i alçada de l’obertura de ventilació respectivament i K una constant que 
sovint assumeix el valor de 0.09 kg/m5/2·s 
Les condicions del recinte emprat durant l’experimentació son unes dimensions de 2.9m x 
3.75m x 2.7m (alçada). 
L’experiència consistia en mesurar les velocitats de combustió i determinar llur relació a prtir 
del pes del combustible. Els resultats s’exposen a continuació de forma gràfica a través 
d’una representació cartesiana, on en l’eix de les ordenades s’hi mostra la velocitat de 
combustió m en g/s i en el eix de les abscisses AwH1/2 figura 1.13. 
 

   
  Figura 1.13. Gràfica de les experiències realitzades per Hägglund [3] 

 
De l’experiència anterior se’n dedueix que dels incendis que complien les condicions de 
emetre flames cap a l’exterior del recinte i/o assolien temperatures superiors als 600ºC al 
coixí de gasos ocupaven una regió relativament petita de la gràfica. S’observa que calen 
certs valors de velocitat de combustió per tal d’assegurar l’existència del fenomen a mes es 
essencial que aquests es mantinguin en el temps durant un cert període. 
  
1.2.2.4. INCENDI TOTALMENT DESENVOLUPAT  
 
Un cop ocorregut el fenomen del flashover, en l’etapa d’incendi completament desenvolupat, 
tot el combustible present resta en ignició. La duració d’aquesta fase és variable podent ser 
de llarga durada si la presència de comburent és suficient. En aquest període l’alliberació 
d’energia és molt gran tot i que sempre vindrà condicionada per la presència d’oxigen, en 
aquest punt l’incendi pot virar cap a un incendi limitat pel combustible o pel comburent. 
En tot cas en aquesta etapa s’assoleix el valor màxim del comburent disponible que iniciarà 
un decreixement degut a un dels tres motius següents, a la combustió generalitzada del 
coixí de gasos que consumeix gran part del excés de comburent, al fet que l’incendi es 
desenvolupa en un espai confinat amb ventilació insuficient o pel fet que l’incendi requereixi  
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un consum d’oxigen elevat donades les característiques volumètriques i la distribució del 
combustible en aquestes. 
 

    
   Figura 1.14. Incendi desenvolupat [5]. 

 
1.2.2.5. DECREIXEMENT 
 
Passada la fase d’incendi completament desenvolupat, amb el temps l’incendi decau i el 
recinte perd temperatura ja sigui per manca de combustible o per absència de comburent o 
per una combinació d’ambdues. La potència de l’incendi no es suficient per compensar les 
pèrdues de calor emeses a l’entorn. 
 
1.2.3. INCENDI LIMITAT PEL COMBUSTIBLE (ILC) 
 
Els incendis limitats pel combustibles son aquells que el seu desenvolupament i progressió 
depenen exclusivament de les característiques del combustible que hi intervé, quantitat, 
distribució i naturalesa havent-hi una proporció adequada de comburent. Ens trobarem 
davant d’aquesta tipologia en incendis d’interior en etapes primerenques, incendis en interior 
amb una gran ventilació, incendis en recintes de grans volums on la grandària de l’incendi 
respecte el volum d’on es desenvolupa és petit i en incendis que es desenvolupen a 
l’exterior. 
La potència de l’incendi limitat pel combustible ve determinada per la quantitat de 
combustible que intervé en la combustió en unitat de temps [5]. 
 � �	�) 	 �)		�	MW	� 
 
Essent mc la taxa de combustió, això és massa del combustible que reacciona en la unitat de 
temps ( kg/s ) i Hc el poder calorífic del combustible ( MJ/kg ). 
 
1.2.4. INCENDI LIMITAT PEL COMBURENT (ILV) 
 
Aquells incendis el creixement i potència dels quals depèn de la quantitat d’oxigen 
disponible. No es donen mai en les primeres fases de l’incendi ja que com saben en els  
primers moments la disponibilitat de combustible és infinita, poden correspondre a un 
incendi d’interior en etapa de ple desenvolupament en el que la seva potència recau en les 
dimensions de l’apertura de ventilació de que disposi l’estança. 
Podem aproximar la potència dels incendis d’interior amb una sola obertura emprant 
l’equació de Kawagoe [5]. 
 � � � 	 �) 	 5 	 √�		�	MW	� 
 
On k és una constant, Hc el poder calorífic del combustible ( MJ/kg ), A l’àrea de l’obertura de 
ventilació considerada ( m2 ) i h l’alçada ( m ) d’aquesta última. 
Una altra aproximació a la potència d’un incendi limitat per la ventilació és Regla de Thorton 
que expressa la quantitat d’energia procedent de la combustió de compostos orgànics 
segons el consum d’oxigen: 
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� �	�= 	 

=�!$ �	�= 	 �!$= 		�	MW	� 
 
On Et és l’energia despresa en la combustió d’un gram d’oxigen ( kJ/g ), mO2 la massa 
d’oxigen consumida ( g ) i t el temps emprat ( s ) en la combustió d’aquesta quantitat de 
massa d’oxigen [3]. 
 

    
   Figura 1.15. Fase de decreixement [5]. 

 
1.2.5. FACTORS CONDICIONANTS DE L’EVOLUCIÓ DE L’INCENDI 
 
Els factors que afecten l’evolució d’un incendi interior són múltiples donat el caràcter multi 
disciplinar del fenomen, d’entrada podem establir una primera classificació en factors 
vinculats al combustible i factors vinculats a les característiques del recinte. 
Pel que fa a les característiques del combustible tenim la mida i localització de la font 
d’ignició, el tipus, quantitat posició, espaiament, orientació i àrea superficial exposada a 
l’incendi dels combustibles presents al recinte. En referència a l’espai intervé la geometria 
d’aquest, el nombre, situació i dimensions de les obertures i els materials dels que està fet el 
continent. 
 

• Font d’ignició 
 
Les fonts d’ignició que poden generar un incendi poden ésser molt diverses i des de 
potències petites, superfícies calentes o una gran flama. Les variables a tenir en 
compte son la potència i la velocitat de cessió de la calor. 
La ubicació de la font cobra certa importància també en tant que condicionarà la 
propagació als combustibles distribuïts espacialment a l’estança. 
 

• Tipus i quantitat de combustible 
 
El factor mes obvi respecte a la possible evolució d’un incendi és la quantitat de 
combustible present al lloc de incident. En els incendis interiors en edificacions 
parlarem bàsicament de combustibles sòlids ( mobiliari, revestiments, seients, etc. ). 
La quantitat de material dependrà directament de les condicions d’ús d’aquell espai. 
En aquest punt apareix la dicotomia entre els materials tradicionals i els materials 
moderns com els de tipus polimèric que poden assolir velocitats de combustió molt 
elevades tot i que la seva permanència en el temps és menor. 
 

• Posició del combustible 
 
La posició del combustible pot tenir influència en el desenvolupament de l’incendi en 
varis sentits. En un primer moment el grau de discontinuïtat que hi pugui haver entre 
els combustibles susceptibles d’entrar en ignició variarà la velocitat de 
desenvolupament de l’incendi. Un anàlisis considerant el plomall de l’incendi, el fet 
que el combustible estigui molt proper als paraments verticals implicarà una menor  
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aportació de comburent per contra si els materials resten al mig de l’estància rebran 
l’oxigen necessari sense restriccions. La orientació del combustible marca fortament 
la propagació de l’incendi; la propagació de la flama en superfícies orientades 
verticalment serà superior a les orientades horitzontalment per l’efecte xemeneia. 
 

• Geometria del recinte 
 
La geometria del recinte té una importància molt gran pel que fa el possible 
desenvolupament de l’incendi, com ja s’ha explicat el coixí de gasos calents i les 
parets del recinte transmeten per radiació segons la Llei de Stephan-Boltzman als 
combustibles en ignició presents a l’estança incrementant-ne la seva velocitat de 
combustió i als altres combustibles escalfant-los i apropant-los a les seves 
temperatures d’auto ignició.  
Considerarem tres variables referents a la geometria de l’espai: superfície en planta, 
alçada lliure entre forjats i la presència d’obertures. 
Per exemple un combustible de petites dimensions, que crema en un recinte de 
dimensions molt mes grans en relació a les del combustible originarà temperatures  
menors, menor retorn calorífic al combustible i majors temps d’ompliment de fum de 
l’estança que si es tractés d’un recinte amb superfície en planta menor en el que 
passarà justament el contrari. 
En el plomall d’incendi, l’aire frec es barreja amb els productes de la combustió i es 
desplaça cap al sostre degut a la menor densitat, per tant la quantitat d’aire 
disponible dependrà de l’alçada lliure comptada des del combustible fins al pla 
neutre. En recintes amb sostres alts la temperatura dels productes que integren el 
coixí de gasos serà baixa donada una major quantitat d’entrada d’aire fresc, el 
procés d’ompliment de fums com s’ha comentat és inversament proporcional a la 
superfície en planta d’aquell espai, en aquests casos les flames poden no assolir la 
cota del sostre, essent el retorn de la calor al combustible baixa i la transmissió de 
calor predominant serà des del focus als combustibles mes propers ( espaiament 
entre combustibles serà un concepte important en aquestes situacions ). Per contra 
quan les flames arriben al forjat superior propaguen horitzontalment i retornen al 
combustible una gran quantitat de calor donant lloc a una ràpida propagació [3].  
 

• Materials de les superfícies de contorn del recinte  
 
 Els materials de revestiment de les zones limítrofes del recinte juguen un paper 
 fonamental en el sentit que aquests productes tard o d’hora entraran en ignició i  
 condicionaran d’alguna manera l’incendi, aportant mes o menys temperatura i per 
 tant retornant o no energia calorífica radiant  al combustible. 
 En aquest punt és interessant comentar la disjuntiva que es dóna respecte el grau 
 d’aïllament tèrmic dels edificis moderns per tal d’assolir eficiències energètiques 
 major pel que fa a la conservació de la temperatura interna, limitant el flux calorífic 
 cap a l’exterior, fet que afavoreix que els gasos calents produïts en un incendi 
 retindran durant una quantitat major de temps la seva energia. Les principals 
 propietats que controlen el flux de calor a través dels elements delimitadors són:   
   

1. Conductivitat tèrmica k. 
2. La densitat A. 
3. El calor específic Cp. 

  
 Aquests paràmetres conformen el concepte d’inèrcia tèrmica que ve definit per 
 l’expressió: 
 
 



  25

 8= � � 	 A 	 �M		 
  
 Els materials aïllants és caracteritzen per tenir baixos valors d’inèrcia tèrmica ja que 
 els valors de k i Cp seran petits, mentre que els materials amb altes inèrcies 
 tèrmiques com per exemple el formigó permeten un major flux de calor a través seu 
 permeten una menor temperatura dins dels límits que aquests elements 
 compartimenten [3]. 
 

• Propagació de la flama  
Els condicionants de la propagació de la flama en un incendi interior intervé en les 
dimensions resultants de l’incendi en l’etapa de propagació, prenem com a base 
d’aquest punt la publicació Principles of fire behavior de Quintere. 
Un cop s’ha produït la ignició a la mescla combustible en estat gas amb l’aire 
l’evolució posterior ve condicionat per la propagació de la flama per la superfície del 
combustible, intervindran combustibles sòlids i líquids ja que la propagació en estat 
gasos tot i ésser un tipus de propagació no te tanta rellevància respecte el 
creixement de l’incendi, ens centrarem en l’estudi de la propagació per les  
superfícies exposades a l’incendi.  
Entenem per propagació de la flama com el procés a partir del que el perímetre de 
l’incendi s’expandeix;  ens referim a l’increment de superfície de la regió cremada no 
a les dimensions de la flama. En aquest punt i en general en l’estudi de la propagació 
de l’incendi intervenen efectes gravitacionals i els ocasionats pels fluxos de fluids 
com efectes de flotabilitat, corrents d’aire naturals o forçats, etc. Aquests poden 
ajudar o entorpir el desenvolupament de l’incendi això és quan el seu vector de 
moviment és favorable o no favorable a la propagació natural de l’incendi. 
Els processos de propagació ja siguin favorables o desfavorables es descriuen a la 
figura següent. Tal i com es mostra a la figura la velocitat de propagació ve definida 
per una velocitat de moviment per a la posició xp. La posició xp representa l’extensió 
de la regió de piròlisi subordinada a la velocitat de combustió de l’incendi. Es denota 
per δf a la zona mes avançada de la progressió de la flama que pot ésser descrita 
com a front de flama i com la regió que està en fase de piròlisi [3]. 

 

   
  Figura 1.16. Patrons de propagació de la flama [3]. 
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1.3. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS  
 
La prevenció i protecció contra incendis és l’àrea del coneixement multi disciplinar que 
s’encarrega d’evitar l’aparició d’incendis en els edificis i en el cas que aquest succeeixi es 
donin unes condicions que afavoreixin l’evacuació de les persones i es minimitzi els danys 
produïts per l’incident. En aquest sentit per tal de fer front a la problemàtica dels incendis en 
els edificis, la prevenció i protecció contra incendis treballa des de tres vessants clarament 
diferenciades conceptualment que treballen conjuntament per a oferir unes garanties 
raonables a tal efecte. Per una banda podem buscar el risc zero d’inici de l’incendi, per una 
altra podem dotar els espais amb sistemes capaços d’extingir qualsevol conat inicial 
d’incendi i per l’altra, potser la mes obviada, cal dotar als estadants dels edificis d’uns 
coneixements mínims per tal d’actuar de manera eficient davant d’un incident de incendi.  
 

   
  Figura 1.17. Prevenció d’incendis 

 
1.3.1. PROTECCIÓ ACTIVA 
 
La protecció activa contra incendis en els edificis contempla totes aquelles instal·lacions que 
davant d’un inici d’incendi actuaran sobre aquest extingint-lo. En aquest bloc trobem totes 
aquells aparells o instal·lacions amb aquesta finalitat com extintors, columnes seques, 
boques d’incendi equipades, sistemes de ruixadors, detectors d’incendi etc. 
 
1.3.2. PROTECCIÓ PASSIVA 
 
La protecció passiva contra incendis en edificis contempla tota una sèrie de factors vinculats 
a la concepció i disseny dels espais tals que dificultin l’inici de l’incendi o en tot cas en 
minimitzin llurs conseqüències dotant de temps suficients als estadants per abandonar-lo 
amb seguretat i als equips d’extinció per tal d’intervenir-hi amb garanties d’èxit. En aquesta 
sub-disciplina trobem una tècnica clau, que és la compartimentació en sectors d’incendi, 
espais on l’incendi s’ha de contenir durant un valor de temps determinat sense afectar 
d’altres zones. La protecció passiva també, i no menys importants, contempla la reacció al 
foc dels materials ( sobre tot mobiliari i revestiments ), la resolució de l’evacuació de l’edifici, 
dotant-lo d’unes infraestructures capaces de conduir als estadants d’aquest cap a una zona 
segura. 
 
1.3.3. AUTOPROTECCIÓ 
 
La tercera vessant, sens dubte la mes descuidada és la que fa referència al comportament 
humà en situacions d’incendi interior. Es tracta de dotar al personal que fa ús d’un edifici 
d’una sèrie de coneixements i bones pràctiques en la direcció de no empitjorar mes la 
situació i no exposar-se mes del que és imprescindible a un perill evident per a les persones 
com és una situació d’incendi interior. 
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Com veurem en el capítol tercer hi ha certs tipus d’edificacions que donades les seves 
característiques que surten de la normalitat, la normativa ( municipal de Barcelona ) exigeix 
que tinguin plans d’autoprotecció, tot i així aquests son la minoria i es remarcable el poc 
coneixement del comportament que cal seguir en aquestes situacions. 
 

    
   Figura 1.18. Distribució incendis  
   segons la franja horària [4] 

 
A la taula anterior s’hi pot veure la distribució dels incendis d’interior en relació a l’hora del 
dia en el que es produeixen, observem que en la franja compresa entre les 20:00 hores i les 
08:00 hores s’hi donen la majoria d’incendis, i és en aquests períodes és quan la gent 
majoritàriament roman als seus domicilis; d’aquí la importància del bloc d’autoprotecció.  
 
1.4. PROBLEMÀTICA ASSOCIDA ALS EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ EN 
INCENDIS EN EDIFICIS DE GRAN ALÇADA 
 
La intervenció en un incendi interior com qualsevol lector una mica conscienciat pot pensar 
no es una tasca senzilla d’afrontar, tot i l’entrenament i preparació que duen a terme els 
bombers. Podem afrontar aquesta problemàtica des d’una doble vessant, per una banda tots 
aquells condicionants que trobem en qualsevol incendi confinat i una segona en la que 
l’edifici i les seves característiques constructives condicionen l’operatiu d’extinció. Per al 
tractament dels primers es pren com a referència a Arnalich, Arturo a [5] i l’experiència 
pròpia de l’autor del present treball. 
 
1.4.1. RISCOS DEL TREBALL EN UN INCENDI INTERIOR 
 
Un incendi interior és una situació no desitjada en la que un foc es desenvolupa sense 
control dins d’un espai físic delimitat i que tal i com s’ha descrit en apartats interiors l’ambient 
que s’hi desenvolupa és incompatible en molts sentits amb la vida humana i el 
desenvolupar-hi tasques en el seu interior requereix sovint l’assumpció de certs riscos. A la 
imatge següent, imatge número XX mostra una sessió d’entrenament d’un equip de bombers 
en un incendi confinat, s’hi pot observar la virulència i hostilitat de l’escenari i remarcar que 
aquest es desenvolupa sota condicions controlables i controlades. Parlarem mes 
detingudament dels fenòmens de ràpid desenvolupament i inflamabilitat, de la calor, toxicitat, 
visibilitat i del rang de supervivència de les víctimes. 
 

    
  Imatge 1.1, 1.2 [5]. Entrenament en foc interiors. 



Estudi dels condicionants estructurals i aspectes normatius relacionats amb l’evolució 
d’incendis en edificis de gran alçada 
28 

 

1.4.1.1. INFLAMABILITAT I FENOMENS DE RÀPID DESENVOLUPAMENT 
 
Abastament comentat en el capítol primer, durant les fases que constitueixen un incendi 
interior poden aparèixer fenòmens sobtats de gran poder destructiu com el del flashover, 
però també s’hi poden donar d’altres fenòmens com el flashover induït per la ventilació, 
backdraft o l’explosió de fums els quals suposen un risc important si la seva aparició es 
simultània a l’accés a l’interior del local incendiat per part dels bombers ja que suposen un 
canvi a pitjor de les ja de per si difícils condicions de l’incendi.  
Així en un ILV que no ha passat per un estadi de flashover hi tenim gran quantitat de 
combustible en estat gasos calent i per sobre del límit superior d’inflamabilitat, aquest 
escenari pot virar ràpidament cap un estat de flashover si s’hi produeix una entrada sobtada 
d’aire. Aquesta es pot produir com a conseqüència de l’entrada dins del recinte dels equips 
intervinents. Pot veure’s una seqüència d’un flashover induït per la ventilació a les imatges 
següents. 
 

  
Imatge 1.3. Seqüència d’un flashover induït per la ventilació  [5]. 

 
El fenomen del Backdraft parteix del mateix escenari que el cas anterior, la diferència rau en 
que en la situació de flashover induït per la ventilació l’increment de potència de l’incendi es 
inferior al produït en un backdraft que es conseqüència d’una deflagració. Es pot observar 
un backdraft a la següent seqüència d’imatges, o el vídeo de les mateixes al següent enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=GZywJTonLHQ 
 

   
Imatge 1.4. Seqüència d’un backdraft  [3]. 

 
En una explosió de fums una certa porció del combustible gasos s’acumula en zones de 
difícil accés i detecció, la proporció de la mescla es variable i depèn de múltiples factors, en 
el cas que estigui dins del seu rang d’inflamabilitat si entra en contacte amb una font 
d’ignició com pot ésser un contacte elèctric la mescla entrarà en combustió ràpidament, 
generant una deflagració. 
 
1.4.1.2. CALOR 
 
L’energia calorífica tant important en l’evolució i comportament de l’incendi és un perill molt 
important per a les persones podent causar un ampli rang de lesions fins a la mort. 
L’exposició dels pulmons a l’aire calent, intensificat amb presència d’aigua vapor que 
n’intensifica la transmissió de la calor, suposa una caiguda de la tensió arterial que pot 
desencadenar una fallada circulatòria alhora que afavoreix l’acumulació de líquids als 
pulmons. Dins d’un ambient de foc interior, la calor provindrà de la radiació emesa pel focus 
de l’incendi, irradiada des del coixí de gasos, per contacte directe o conducció de l’equip 
individual del bomber amb l’aire calent que l’envolta o a través dels fluxos convectius. Les 
temperatures assolides varien molt respecte l’alçada vers el terra del recinte, podent assolir 
els 600-800ºC al coixí de gasos calents mentre resta sobre els 100ºC a la capa inferior.  
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 Imatge 1.5, 1.6. Equip de protecció individual bomber i equip de protecció respiratòria. 
 Font: Bombers de l’Ajuntament de Barcelona       

 
Els bombers porten equips de protecció individuals per tal de poder penetrar en ambients de 
característiques similars a les descrites com els mostrats a la imatge 1.5, i respiren aire 
comprimit embotellat com el que es mostra a la imatge XX. Aquestes proteccions, efectives, 
tenen certes limitacions quan l’exposició a l’incendi es dilata en el temps ja que tot i que 
aïllen al bomber de la temperatura ambiental, absorbeixen energia calorífica. 
 
1.4.1.3. TOXICITAT 
 
La majoria dels gasos producte d’una reacció de combustió son tòxics o molt tòxics en les 
concentracions en les que es troben en un incendi. Les espècies i llurs concentracions no 
poden ésser determinades a priori donat a la gran quantitat de variables de les que depenen 
com combustibles implicats, tipus de combustió, etc. Els efectes d’aquestes substàncies son 
diversos davant de l’organisme però es pot donar entre aquestes un efecte sinèrgic, això és 
que els efectes produïts en combinació es superior a la suma dels efectes individuals de 
cadascuna de les substàncies. 
Tot i això n’hi haurà dos, CO, CO2 i H2Ovap que sempre apareixeran com a conseqüència 
d’una combustió. El CO2 produït és un gas mes dens que l’aire, no és un gas tòxic però si es 
tracta d’un gas asfixiant, això és, desplaça l’oxigen present en l’aire essencial per a la vida, i 
no és combustible. El CO2 com a producte d’una combustió sempre està en equilibri amb el 
gas CO i l’oxigen segons la reacció següent: 
 �!$ %↔�!#!$ 

 
El fet que l’anterior reacció (r) és desplaci cap a la dreta o cap a l’esquerra depèn de la 
naturalesa del combustible i de les condicions de pressió, temperatura i volum. Aquest fet és 
rellevant en el sentit de la diferència que suposa que com a productes de la combustió 
tinguem CO en comptes de CO2, ja que el monòxid de carboni és un gas extremadament 
tòxic. Per aquesta raó s’empren equips de protecció respiratòria com els de la imatge 1.7. 
 
1.4.1.4. VISIBILITAT 
 
La visibilitat dins d’un recinte en el que s’hi desenvolupa un incendi depèn de l’emissió de 
partícules en suspensió, es redueix a mesura que es produeix fum. La transició entre un 
estat de ILC a un de ILV comporta l’aparició de productes incomplets de la combustió com 
partícules de carbó i brea en suspensió. La visibilitat és un paràmetre que depèn de 
l’estratificació del recinte, això és la situació del pla neutre. Quan aquest està a la cota del 
terra la visibilitat és completament nul·la. A la imatge 1.7 pot intuir-se aquest fet. 
Aquest fet dificulta enormement la progressió per espais d’aquest tipus, la pèrdua de la visió 
suposa la pèrdua d’un percentatge molt important que tenim els humans per a la percepció 
de l’espai que ens envolta i s’han d’entrenar els altres sentits ( sobretot el tacte i l’oïda ) per 
a orientar-se en situacions d’incendi tant en missions de recerca i rescat de víctimes com de 
cerca del focus de l’incendi. En aquest punt l’avanç tecnològic dota d’elements que faciliten 
aquesta comesa com poden ser les càmeres tèrmiques ( termografia infraroja ). 
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  Imatge1.7. Absència de visibilitat [5]. 

 
1.4.1.5. RANG DE SUPERVIVÈNCIA DE LES VÍCTIMES 
 
Les condicions de supervivència depenen de dos grans factors, els relacionats amb 
paràmetres respiratoris i els referents a aspectes tèrmics. Habitualment els primers prevalen 
sobre els segons com a factor decisiu responsable de les lesions i/o mort de les víctimes. 
Estudis solvents ( Underwriters Laboratories ) han determinat un interval de supervivència 
entre els 6 i 12 minuts des de l’inici de l’incendi per a víctimes en estances amb una porta 
oberta.  La variació de l’interval es deu a condicionants com la posició exacta de la víctima 
respecte a la posició de l’incendi. 
Podem concloure que el rang de supervivència de les víctimes va associat a l’alçada del pla 
neutre o dit d’una altra manera, al fet que l’incendi esdevingui un ILV fet que en condicions 
d’un habitatge amb mobiliari modern i dimensions estàndards succeeix cap als 5 minuts des 
de l’inici de l’incendi [3].  
 
1.4.2. CONDICIONANTS RELACIONATS AMB L’ALÇADA DE L’EDIFICI 
 
Es raonable pensar que tots els condicionats esmentats en els apartats anteriors tenen 
presència en qualsevol tipologia d’edificació, en particular en edificis de gran alçada. En 
aquest apartat esmentarem aspectes relatius al nivell de complexitat que suposen les 
intervencions en incendis en edificis de gran alçada i singulars.  
Des d’una perspectiva general, representen edificis de dimensions superiors, un nivell 
d’ocupació habitualment gran amb geometries, distribucions i comunicacions complexes o si 
mes no, diferents de les mes habituals. 
 
1.4.2.1 LOGÍSTICA 
 
Un aspecte important és la mobilització de recursos per a un servei tipificat d’incendi en 
edifici de gran alçada, es tracta d’una mobilització major que la requerida per a incendis en 
edificis convencionals.  
Si prenem com a referència els protocols d’intervenció del cos de Bombers de l’Ajuntament 
de Barcelona per a actuacions en incendis en edificis de gran alçada i concretament la 
casuística de quan l’incendi es desenvolupa a una cota superior a la desena planta (Procop 
1.01 Intervenció en incendis en EGAs [ ]) observem es mobilitzen d’entrada dues sortides 
completes, on una sortida completa es composa de 2 vehicles autobomba, 1 vehicle 
autoescala, 1 ambulància i 1 vehicle de comandament, essent els 3 primers automòbils de 
grans dimensions; amb un total humà de 17 persones ( entre bombers, comandaments 
operatius i comandaments sanitaris ). A mes cal remarcar que aquest dispositiu inicial de 
dues sortides completes ( ) pot ésser ampliat depenent de l’evolució de la intervenció 
complementant-se amb d’altres vehicles. També es convenient comentar que la ubicació de 
tots aquests vehicles dins de l’escenari no es arbitrari, es a dir, en funció del tipus caldrà que 
resti en una ubicació definida ( les ambulàncies han de poder abandonar la zona per a un 
trasllat de ferits, els vehicles autobomba hauran d’estar relativament a prop del punt per on  
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es penetri a l’edifici, les autoescales a les verticals d’aquelles façanes que disposin 
d’obertures accessibles i havent de tenir en compte obstacles com arbres línies elèctriques 
aèries, etc. ) 
Aquest fet representa un repte organitzatiu important en la gestió dels medis materials i 
humans presents en el teatre d’operacions. 
 
1.4.2.2 ASPECTES HIDRÀULICS 
 
L’extinció d’un incendi es basa en l’atac cap a un dels vèrtex del tetraedre del foc ( veure 
1.19 ). Per raons tàctiques i operatives i sense tenir en compte el possible ús de les 
instal·lacions pròpies de l’edifici com les boques d’incendi equipades, l’extinció d’un incendi 
interior s’efectua amb aigua que es canalitza a través de les mànegues dels bombers i se li 
confereix la pressió de treball adequada amb les bombes dels vehicles autobomba. Per tal 
que aquesta aigua sigui efectiva en les tasques d’extinció caldrà disposar-ne de la quantitat 
adequada per unitat de temps ( es considera un cabal adequat entre 125 i 250 l/min ) a una 
pressió adequada ( es considera que cal disposar d’una pressió d’entre 5 i 8 bar a punta de 
llança ). 
La intervenció a partir de certes alçades pot dificultar l’assumpció de l’objectiu anteriorment 
esmentat. De la pressió conferida a l’aigua per la bomba centrífuga del vehicle autobomba 
part es consumeix en el fet d’haver de superar una cota positiva a raó d’un bar cada 10 
metres d’increment de cota, altrament també hi ha pèrdua de pressió deguda a la longitud 
de la canonada com es pot veure a la figura 1.18 per a mànegues de diàmetre de 25 mm 
que son les que habitualment empren els bombers per a tals comeses. 
 

   
  Figura 1.19. Corba de pèrdues de càrrega.  
  Font: Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

 
1.4.2.3 COMPLEXITAT CONSTRUCTIVA DE L’ESCENARI 
 
Dins del grup d’edificis de gran alçada tai com els em definit en el present treball, hi trobem 
una sèrie de construccions catalogades com a singulars que surten de la normalitat ( entesa 
com tota aquella sèrie de característiques trobades amb major freqüència dins de l’univers 
de l’edificació ) en aspectes de disseny i concepció de l’espai.  
Una intervenció d’incendi en aquests edificis suposa un plus de dificultat pel que fa al 
reconeixement de l’escenari fet que sovint es supleix realitzant visites i/o simulacres a 
l’edifici determinat. 
Un exemple característic en aquest sentit es la localització de les obertures practicables que 
han d’existir a les façanes ( com a mínim a la principal segons [21] ) en edificis singulars 
dotats de murs cortina estèticament molt rellevant però que des d’una perspectiva operativa 
pot dificultar l’elecció del lloc d’emplaçament de les autoescales. 
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2. COMPORTAMENT ESTRUCTURALS DELS EDIFICIS DE GRAN ALÇADA 
SOTMESOS A L’ACCIÓ DEL FOC 
 
En aquest segon bloc del treball ens centrarem en la problemàtica associada als incendis en 
els edificis de gran alçada o en general en els edificis alts, ja que aquests tipus de 
construccions suposen unes particularitats especials pel que fa a les condicions de 
prevenció o protecció contra incendis. Com s’ha vist al punt 1.5 sobre la prevenció i 
protecció contra incendis, l’objectiu d’aquesta disciplina rau en l’intent de reduir la possibilitat 
de l’aparició d’un conat d’incendi o en el cas que això no pugui ésser possible doncs reduir-
ne les conseqüències funestes que se’n poden derivar a les persones i/o bens. Aquesta 
segona vessant consisteix en el poder dotar d’un temps mínim de seguretat per tal que els 
estadants de l’edifici puguin abandonar-lo alhora que els serveis d’extinció hi puguin 
intervenir. En els edificis alts es trivial pensar que l’evacuació dels ocupants es complicarà 
en tant que s’haurà de salvar cotes majors que no pas en les edificacions mes baixes per 
una banda, per l’altre cal considerar les especificitats estructurals de les que es doten per a 
suportar una major nombre d’accions o d’intensitats majors d’aquestes, fet que condicionarà 
fortament el seu comportament en vers un incendi. També cal considerar que l’increment 
d’alçada dificulta l’accés exterior per part dels serveis d’emergència a partir de certes cotes. 
El concepte d’edifici de gran alçada o d’edifici alt pot ser confús d’entrada ja que caldrà 
acotar el concepte a partir d’una alçada determinada l’elecció de la qual ens planteja 
d’entrada un primer dilema. En el present treball prendrem de referència el Procediment 1.01 
Incendis en Edificis de Gran Alçada del Cos de Bombers de Barcelona en el que es defineix 
com a EGA tots aquells edificis amb alçades d’evacuació superiors als 35 metres, on alçada 
d’evacuació fa referència al concepte definit al Codi Tècnic de la Edificació RD 314/2006 de 
17 de Maig en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi com a la màxima diferència 
de cotes entre una zona ocupable de l’edifici i l’espai exterior segur. 
 
2.1. HISTÒRIA DELS EDIFICIS DE GRAN ALÇADA A BERCELONA 
 
Els edificis de gran alçada neixen per la necessitat de poder encabir un nombre major 
d’habitants en les edificacions residencials emprant la menor quantitat de terreny, lligat a 
l’augment de la població en els nuclis urbans durant el període d’industrialització en el que 
es produeixen fortes migracions del món rural cap al món urbà. Aquest fet lligat a l’evolució 
tecnològica del sector de la edificació amb l’aparició de nous materials i tècniques permet 
l’aparició d’edificis cada vegada mes alts. 
Els primers edificis de gran alçada foren executats amb maó ceràmic, un dels exemples mes 
coneguts d’aquesta tipologia constructiva en alçada és el Monadnock Building de Chicago 
que data de l’any 1891 arribant fins a les 16 alçades. Aquest sistema constructiu te 
l’inconvenient que el gruix dels murs augmenta a mesura que afegim plantes, arribant a una 
amplada de 180 cm en planta baixa en el Monadnock Building. 
 

      
     Imatge 2.1. Monadnok  
     Building. Chicago [10]. 
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Les limitacions del mètode anterior fa virar al sector cap a l’ús de nous materials, 
concretament cap a l’acer estructural combinat amb murs de càrrega o pantalles, cap a la 
segona meitat del segle XIX l’acer substitueix la fàbrica en la constitució d’edificis 
d’envergadura.  
És rellevant per a la inclusió de mes pisos en les edificacions el desenvolupament de les 
instal·lacions i mes concretament l’aparició i tecnificació dels sistemes d’elevació de 
persones, un edifici de mes de 5 plantes sense un sistema d’elevació no és viable des de la 
perspectiva de l’ús per a llurs ocupants, per part de Elisa Graves Otis que l’any 1851 a Nova 
York qui desenvolupa la patent d’un ascensor mogut per una màquina de vapor i que 
disposava d’un fre d’emergència aportant seguretat i fiabilitat d’ús. 
 

    
   Imatge 2.2. Plànols primera patent d’aparell elevador [10]. 

 
L’estructura d’acer es demostra molt fiable per a l’assoliment de cada cop un nombre major 
d’alçades en els edificis, altrament i en relació al tema dels incendis en els edificis cal 
esmentar que el comportament de l’acer davant l’acció d’un incendi no es molt bona com 
s’explica en el capítol segon.  
L’any 1890 el formigó entra en escena i és després de la Segona Guerra Mundial ( 1939 – 
1945 ) quan el seu ús es generalitza en la construcció d’edificis i obra civil. 
La història de la ciutat de Barcelona és remunta a 2000 anys ençà quan al segle I a.c. els 
Romans funden el nucli de Barcino. Des de la seva aparició Barcelona ha crescut i s’ha 
desenvolupat urbanísticament fins a l’actualitat.  
Centrant-nos en l’etapa moderna de la ciutat, el nucli urbà es consolida durant el segle XIX 
en el que s’unifiquen els espais de l’antiga ciutat intramurs de la muralla, la plana litoral que 
no havia estat edificada en el passat per dificultar possibles assalts per mar a la ciutat i una 
sèrie de municipis constituïts com a tal durant el segle XVIII: Sants, Les Corts, Sarrià, 
Gràcia, Horta, Sant Andreu i Sant Martí que donen lloc a l’actual divisió administrativa en els 
10 Districtes de la ciutat. L’any 1850 l’enginyer de camins Ildefons Cerdà presenta el 
projecte de l’Eixample a l’Ajuntament de Barcelona que acaba transformant el perímetre de 
l’antiga muralla en una distribució en quadricula d’edificis octogonals amb illes interiors amb 
l’objectiu de guanyar en higiene, mobilitat i qualitat de vida. 
Barcelona és una ciutat compacta amb una elevada densitat, poc sòl urbà però amb 
possibilitats de creixement que s’articula amb grans eixos com són la Diagonal, la Gran Via, 
la Meridiana, les Rambles, el Paral·lel i el Passeig de Gràcia. 
L’urbanisme durant el segle XX, posterior a la Guerra Civil Espanyola ( 1936 – 1939 ) de la 
ciutat passa per un període immobilista, anys 40 i 50 en el que la manca d’inversió pública 
dona lloc a una superpoblació dels habitatges alarmant. A partir de finals dels anys 50 fins 
als 70 amb l’aparició d’inversors públics i privats la ciutat viu un creixement caòtic i esdevé 
una ciutat industrial. L’any 1976 s’aprova el Pla de la Corporació Metropolitana i sota aquest 
marc es construeixen conjunts d’habitatges socials o subvencionats majoritàriament de 
baixa qualitat. Finalment durant les dècades dels 80 i dels 90 fins a l’actualitat la ciutat 
experimenta una transformació definitiva virant cap a una ciutat moderna i cosmopolita 
internacionalment coneguda sobretot a ran d’organitzar els Jocs Olímpics de l’any 1992.  
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En aquesta etapa es potencia el transport públic i en general la mobilitat dins la ciutat, 
potenciant la identitat dels barris, es duu a terme la regeneració del centre històric molt 
deteriorat i es recupera el front marítim. 
La història dels edificis de gran alçada moderns s’inicia quan l’arquitecte Antoni Gaudí inicia 
la construcció de la seva obra màxima, el Temple Expiatori de la Sagrada Família l’any 1882 
amb una alçada prevista en el projecte de 170 metres [11]. 
 

     
    Imatge 2.3. La Sagrada Família. Antoni Gaudí [10]. 

 
Durant les dècades dels anys 40 i 50 es construeixen els primers edificis de gran alçada a 
Barcelona amb la construcció l’any 1944 a Ciutat Vella de l’edifici Fàbregas de l’arquitecte 
Lluis Gutiérrez Soto amb 18 plantes i una alçada de 64 metres amb estructura de formigó 
armat, considerat el primer gratacels de la ciutat. 
 

     
    Imatge 2.4. Edifici Fàbregas. Barcelona [10]. 

 
L’any 1949 finalitzen les obres del edifici del Banc Vitalici a l’Eixample de l’arquitecte Lluís 
Bonet i Garí amb 17 plantes i 75 metres d’alçada.  
 

      
     Imatge 2.5. Edifici del  
     Banc Vitalici. Barcelona[10] 
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Durant la segona meitat del segle XX es donen les condicions i circumstàncies òptimes per a 
la proliferació dels edificis alts, sobretot en el marc de l’adequació urbanística en front de 
l’organització dels Jocs Olímpics del 1992. Es construeixen els edificis emblemàtics de la 
Barcelona olímpica com són la Torre de Collserola, la Torre Mapfre i l’Hotel Arts, aquest 
darrer en l’actualitat ostenta el record d’alçada a la ciutat [11]. 
 

   
   Imatge 2.6. Torre Mapfre i Hotel Arts. Barcelona [10]. 

 
Paral·lelament a l’evolució arquitectònica de la ciutat i en general de l’evolució de la societat, 
aquesta ha estat acompanyada del fenomen dels incendis en els edificis. El primer incendi  
registrat fou el de l’Església de Santa Maria del Mar l’any 1379 que destruí completament el 
temple construït de pedra i fusta. 
Durant la segona meitat del segle XX i en relació als edificis de gran alçada es produeixen 
una sèrie d’incendis rellevants. L’any 1973 es produí un incendi a la Torre Telefònica situada 
a la Plaça Catalunya, l’any 1987 un important incendi afectà l’Hotel Sarrià de 315 
habitacions durant l’extinció del qual va perdre la vida un membre del cos de Bombers de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
L’any 1993 es produeix un incendi que marca un punt d’inflexió pel que fa a l’actuació en 
incendis en edificis de gran alçada, es tracta de l’edifici Autopistes de Gal·la Placídia en el 
que un dèficit important d’elements de protecció activa i passiva afavorí la destrucció de 4 de 
les 20 plantes de l’edifici i l’any 1997 s’incendia la Torre Urquinaona, altre cop un edifici de 
gran alçada. [11]. 
 

   
  Imatge 2.6 bis: Incendi a l’edifici Autopistes (1993 ) 
  Font: Bombers de Barcelona. 
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2.2. CLASSIFICACIÓ I TIPOLOGIES ESTRUCTURALS DELS EGAS 
 
Els edificis de gran alçada, aquells que tenen alçades d’evacuació superiors als 35 metres i 
mes concretament totes aquelles edificacions d’alçades i esvelteses importants representen 
un repte estructural diferencial respecte de les edificacions tradicionals en el sentit que llurs 
sistemes estructurals han d’estar preparats per a suportar accions verticals gravitatòries de 
major magnitud per una banda i per l’altra apareixeran altres accions que adquiriran una 
importància molt mes important que la que representen per a edificis baixos com les accions 
horitzontals degudes a l’acció del vent, sismes, variacions de temperatura, fluència, retracció 
etc. Vegem amb mes deteniment aquestes accions a les que està sotmès l’edifici en general 
i les especificacions per a un edifici de gran alçada esvelt. 
 

• Accions gravitatòries 
 
Les accions gravitatòries, tant el pes propi com la sobrecàrrega d’ús responen a una 
funció creixent a mesura que sumem plantes a l’edifici, ja que aquest pes s’acumula 
forjat a forjat, fet que condiciona fortament el disseny dels suports. La densitat del 
formigó és d’aproximadament 24 kN/m2 i la del formigó armat d’uns 25kN/m2, tenint 
en compte que els cantells dels forjats poden moure’s en un rang ampli, prenem com 
a referència la taula C.6 del Document Bàsic de Seguretat Estructural, Accions en 
l’edificació del Codi Tècnic, en la que podem estimar el pes per unitat de superfície 
d’elements constructius [12]. 
Per exemple si prenem com a referència un edifici tipus d’estructura porticada de 
formigó armat amb una planta tipus de superfície de 250 m2 executada amb forjats 
bidireccionals de formigó armat de cantell inferior als 0.30 m, que com veurem en el 
següent punta, és tracta d’una tipologia estructural molt emprada per a edificis 
d’alçada mitja; amb 5 pisos tindrem un pes total en forjats de 5000 kN, amb 10 pisos 
el pes dels forjats ascendeix a 10000 kN i si el considerem de 25 plantes llavors 
arribem fins a la xifra de 25000 kN equivalent a 2500000 kg que es tracta d’un pes  
prou important en termes absoluts. I en aquest càlcul no em considerat el pes dels 
suports. 
Els edificis són ocupats per persones i infraestructura per tal de facilitar la realització 
de les activitats previstes en llurs espais per tant a efecte d’accions gravitatòries  
caldrà afegir-hi aquelles càrregues degudes a l’ús associat a l’edifici. Aquests valors 
venen definits a la taula 3.1 del DB-SE-AE i com es pot observar, en el millor dels 
casos caldrà afegir al pes anteriorment calculat una càrrega repartida de 2 kN/m2 per 
cada planta ocupable de l’edifici en construccions d’us habitatge podent arribar fins 
als 5 kN/m2 en usos mes sol·licitants com les de pública concurrència. 
Un altre factor que pot modificar les càrregues verticals és la possibilitat d’acumulació 
de neu en els tancaments de l’edifici que incrementi les càrregues a suportar, es 
tracta d’un factor totalment lligat a la climatologia de la zona a on es trobi l’edifici. 
El valor de càlcul de la sobre càrrega per neu és calcula de la següent manera, 
segons el DB-SE-AE [12]. 
En cobertes planes en edificis situats en localitats l’alçada sobre el nivell del mar de 
la qual sigui inferior als 1000 metres es pren el valor de 1 kN/m2 computat a la 
projecció de la coberta. En totes les demés situacions, això és en localitats situades 
a alçades superiors o igual a 1000 metres emprarem la següent expressió: 
 � � 	O 	 P� 
 
 
On µ és un coeficient de forma de la coberta segons la geometria d’aquesta en 
relació a llur capacitat d’acumulació o lliscament de la neu. µ pren valors entre l’1.0 i 
el 2.0. 
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El valor sk fa referència a la sobrecàrrega de neu en relació a la climatologia de la 
zona on romangui l’edifici i es prenen de la taula 3.8 [12]. 
Per tal de traduir tot aquestes accions sobre l’estructura d’un edifici realitzem una 
aproximació prenent de referència un edifici de gran alçada de la ciutat de Barcelona. 
 

• Accions horitzontals 
 
Les accions horitzontals constituïdes principalment per l’acció del vent, cal entendre 
el diagrama de sòlid lliure d’un edifici de gran alçada com una mènsula vertical, per 
tant tal i com mostra la figura n, l’acció del vent constitueix un efecte vela sobre la 
superfície de les façanes de l’edifici. La pressió del vent sobre un valor de superfície 
gran com és el cas de paraments exteriors en edificis alts equival a forces importants 
exercides sobre l’estructura que aquesta ha de resistir. 
 

     
    Figura 2.7. Acció del 
    Vent. 

 
La pressió exercida pel vent s’estima segons la següent expressió descrita en el  
DB-SE-AE és: 
 

�� �	�( 	 )� 	 )M 	Q Nm2S	 
 
On qb és la pressió dinàmica del vent, valor que pot prendre el valor de 0.5 kN/m2 tot 
i que poden obtenir-se valors mes precisos a l’annex D en funció de la localització de 
l’obra. El valor ce és el coeficient d’exposició que varia en funció de l’alçada del punt 
considerat i de la rugositat de l’entorn. Podem obtindré aquest valor a la taula 3.4. 
Fixem-nos que en el cas dels edificis de gran alçada tal i com es defineixen en el 
present treball, això és, alçades d’evacuació superiors als 35 metres el document no 
mostra valors per tant caldrà un estudi específic. 
El valor cp és el coeficient eòlic o de pressió que varia en relació a les geometries i a 
les orientacions dels paraments respectes a l’acció del vent.  
S’hi defineixen dos sub-coeficients, de pressió cp o de succió cs, el vent tant sobre-
pressionarà aquelles superfícies situades a sobrevent com crearà depressions a les 
cares de sotavent. Aquestes accions son en funció de l’esveltesa de l’element en 
relació al pla paral·lel al vent [12]. 
 �P(�*=�P'� = '*ç'
'/U%V9�� 
 
Per tal de donar una dimensió mes propera de l’acció del vent en els edificis de gran 
alçada, realitzem el càlcul de qe per a un EGA de la ciutat de Barcelona. 
 

• Accions sísmiques  
 
Les accions sísmiques també són de caràcter horitzontal com l’acció del vent tot i 
que són mes complexes de determinar. Depenen per una banda, de l’acceleració del  
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terreny en un període de retorn acceptable i per l’altre de factors que depenen de 
l’estructura afectada així com la seva massa, rigidesa, grau d’esmortiment que 
determinen els modes naturals de vibració de l’estructura i llurs períodes. La norma 
que regula és la Norma de Construcció Sismo-resistent NCSE-02. 
Per norma general les estructures flexibles amb períodes de vibració amplis 
desenvolupen forces sísmiques petites ja que son absorbides per l’estructura donant 
lloc a deformacions grans. 
 

• Accions degudes a les variacions de temperatura 
    
 De l’estudi dels materials, en particular dels materials de construcció però 
 extrapolable a qualsevol substància es àmpliament conegut els efectes de la calor     
 ( canvi de temperatura) sobre els elements constructius. L’energia en forma de  calor 
 i com a conseqüència un l’efecte d’un increment de temperatura produeix dos 
 efectes sobre els cossos: dilatació i  canvi d’estat. 
 La dilatació és l’increment de volum que experimenten els cossos al ésser escalfats, 
 fet que succeeix en tots els estats d’agregació en els que és trobi el producte. La 
 dilatació en els elements estructurals pot comportar greus conseqüències en relació 
 a l’estabilitat de l’estructura, ja que s’hi poden produir moviments i aparèixer tensions 
 noves no considerades en fase de projecte. Podem classificar les dilatacions que 
 experimenten els cossos degut al canvi de temperatura en dilatacions longitudinals, 
 superficials i volumètriques, vegem les seves expressions matemàtiques. 
 Dilatació longitudinal, la que es produeix en un dels eixos de l’element a considerar: 
 
     * � *@ 	 W 	 = 
 
 On α és el coeficient de dilatació lineal que depèn del material considerat i té unitats 
 en el S.I. de ºC-1, i s’expressa: 

W �	 B/ 	 
/
� 

 
 Dilatació superficial, aquella que é produeix en dues de les dimensions de la peça 
 sotmesa a l’increment de temperatura, s’expressa: 

 X �	X@ 	 Y 	 = 
 

 On β és el coeficient de dilatació superficial, S0 la superfície inicial de la peça i ∆t la 
 variació de temperatura experimentada. 
 Finalment tenim la dilatació volumètrica en aquells cossos que tenen tres dimensions 
 espacials, en aquest cas tenim l’expressió: 
 / �	/@ 	 Z 	 = 
 
 On γ és el coeficient de dilatació volumètrica d’unitats ºC-1 [13]. 

En referència als canvis d’estat que poden provocar els increments de temperatura, 
pot semblar que no sigui gaire significatiu ja que en l’àmbit que ens ocupa tractarem  
amb elements de certes dimensions com pilar o jàsseres etc. És important considerar 
els canvis d’estat de certs materials que constitueixen productes emprats en la 
construcció com és el cas de l’aigua de constitució del formigó en determinades 
condicions vaporitza afectant la resistència del formigó i del formigó armat. 
Els canvis d’estat poden ser progressius o regressius en el sentit de la captació o 
cessió d’energia en forma de calor. Els processos de canvi d’estat progressiu són 
aquells que es donen quan la substància guanya energia en forma de calor, tenim la 
fusió, la vaporització i la sublimació. Els processos regressius cedeixen energia en  
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forma de calor a l’entorn, tenim la solidificació, la condensació i la sublimació 
regressiva. Observem que en l’àmbit dels incendis en interior es donen els processos 
progressius tal i com s’ha explicat en punts anteriors. La calor és un dels productes 
resultants de l’incendi que afecta en major o menor grau els elements constructius i 
mes concretament a aquells constituents de l’estructura. 
 

Tal i com em vist en els edificis de gran alçada estan sol·licitats  a unes accions mes 
importants que en els edificis baixos. L’alçada de l’edifici no només determina una part 
important de les accions degudes als esforços horitzontals sinó també una moviments 
relativament grans. L’estructura resistent haurà de controlar ambdós.  
Els moviments de l’estructura cal controlar-los per dues raons, per conservar els elements 
no estructurals que conviuen a l’edifici i que tenen coeficients d’elasticitats diferents als de 
l’estructura com tancaments interiors i exteriors, elements de comunicació verticals i la 
segona raó és el grau de confort per als estadants de l’edifici.  
En relació als moviments de l’estructura i mes concretament si parlem de la distància entre 
els forjats o fletxa és considera un valor acceptable no sobrepassar els valors de 1/400 a 
1/600 [14]. 
 
Respecte a la confortabilitat dels usuaris en vers les oscil·lacions aquest és un fet relatiu ja 
que no totes les persones experimenten les mateixes sensacions en vers el moviment. Una 
aproximació al problema el plantegen Khan i Permelee establint una graduació en quatre 
zones clarament diferenciades en funció de l’acceleració de la gravetat en no perceptible, 
escassament perceptible, perceptible i molesta. 
 [+	M�%)�M=9(*�, ' < @. @@�	U ]'%'���=	M�%)�M=9(*�, @. @@�	U	 ≤ ' < @. @@F_	U >�%)�M=9(*�, @. @@F_	U	 ≤ ' < @. @$	U `+*�P=', @. @$	U	 ≤ '	 
 
A continuació segons Chang és mostra a la figura 2.8, la identificació de les zones anteriors 
en funció de l’amplitud del desplaçament i la freqüència d’oscil·lació [14]. 
 

     
    Figura 2.8. Límits de confort en relació a la  
    freqüència i amplitud d’oscil·lació [14]. 
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2.2.1. TIPOLOGIES ESTRUCTURALS DELS EGAS 
 
Un cop vistes les accions que actuen sobre els edificis de gran alçada dedicarem el present 
apartat a considerar les tipologies estructurals mes habituals per tal de resoldre edificis de 
gran alçada. 
 
2.2.1.1. ESTRUCTURES DE MURS DE CÀRREGA O PANTALLES 
 
L’estructura a base de murs de càrrega o pantalles consta d’un elements verticals plans que 
es disposen longitudinalment ( formant part de la façana principal o posterior ) o transversals 
( sense interferir a les façanes principals ) o en ambdues direccions. La resposta estructural 
depèn dels materials emprats i de la interacció dels plans horitzontals, els forjats, amb els 
verticals. Les càrregues verticals dels forjats es transmeten per flexió a l’element vertical, la 
qual genera esforços de compressió en aquest últim que dependran de l’ample de la llum, 
l’alçada i de les dimensions dels elements. Les càrregues horitzontals es distribueixen a 
través dels forjats que actuen com unes membranes que transmeten aquestes accions a les 
pantalles paral·leles a la direcció de la força, les pantalles responen a mode de biga de gran 
cantell reaccionant a flexió i tallant per tal de contrarestar el moment de bolcada generat. 
Aquesta tipologia estructural s’empra per a edificacions d’alçada intermèdia, això és, edificis 
de 10 a 20, podent arribar fins a les 50 emprant pantalles de formigó. Aquesta tipologia 
estructural condiciona l’ús interior, essent molt recomanable per a usos en els que la 
distribució hagi d’ésser persistent, com ara, edificis d’habitatges i residencial públic [14]. 
Un exemple d’aquesta tipologia estructural, portada a l’extrem la trobem a la Torre Lugano a 
la ciutat de Benidorm, de l’arquitecte Rodolfo Rodríguez López, estructura de pantalles de 
formigó armat i forjats de llosa massissa, amb una alçada de 158 metres i 42 plantes 
inaugurat l’any 2008. Un altre exemple és l’edifici Pirelli a Milà de l’arquitecte G. Ponti 
executat entre els anys 1956-58.  
 

 
Imatges 2.7 i 2.8. Torre Lugano. Benidorm [10].    Figura 2.9. Estructura Torre  
        Lugano[14] 

     
2.2.1.2. ESTRUCTURES PORTICADES 
 
La unitat bàsica de les estructures porticades són els pòrtics, unitats formades per pilars i 
jàsseres formant entramats tridimensionals en un o en ambdós dels eixos del pla paral·lel al 
terreny, connectats a través de nusos rígids . Des d’una perspectiva d’eficiència econòmica 
el topall de nombre de plantes per aquesta tipologia estructural és de 20 plantes per a les de 
formigó armat i de 30 plantes les d’acer. Aquesta disposició dels elements estructurals no 
interfereix en l’ús del que es vulgui dotar a l’edifici. 
En els edificis de formigó armat aquesta disposició pot ésser materialitzada, s’hi identifiquen 
els pilars i les bigues o no, quan les bigues no existeixen pròpiament i els pilars s’uneixen a 
les lloses dels forjats. En aquest cas la determinació de la rigidesa de la biga equivalent que 
es pot deduir de la llosa complica el càlcul. Per a aproximacions és pot prendre com a biga  
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virtual la porció de llosa amb amplada igual a la meitat del inter-eix entre pòrtics. En els 
edificis amb estructura metàl·lica el pòrtic real és materialitza amb bigues i pilars i no apareix 
la problemàtica de càlcul anterior. 
Les empentes horitzontals es contraresten amb la flexió de les bigues i els suports i la 
capacitat de càrrega de l’edifici va lligada a la resistència dels elements estructurals que 
disminueix amb l’alçada i amb llums majors. Per tal de dotar de majors rigideses a aquests  
conjunts estructurals es pot optar per augmentar la secció dels elements resistents ( bigues i 
suports ) o reduir la longitud de les bigues. 
Amb un plantejament simplificat s’estableixen dos hipòtesis sobre mecanismes resistents en 
vers les accions horitzontals sobre l’edifici. 
La primera suposa que els punt d’inflexió de la deformada correspon al centre de l’alçada 
dels pilars i l’esforç tallant produït per les forces exteriors en aquest punt és V com es mostra 
a la figura 2.9.  
 

    
   Figura 2.10. Angle de gir i desplaçament  
   d’un nus estructural[14] 

 
En aquesta situació l’angle de gir θ en el nus i el desplaçament δ valen: 
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L’equació diferencial que parametritza el comportament a tallant del pòrtic és: 
 

I��� � 	
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La segona hipòtesis contempla l’aparició d’un tallant Q al centre de la biga, figura n,  amb 
valor: 
 

    
   Figura 2.11. Descens diferencial dels elements estructurals horitzontals[14]. 
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En aquesta situació els tallants s’equilibren entre si excepte en els extrems que donen lloc a 
un esforç axial sobre els pilars perimetrals. Aquesta càrrega es transmet fins a la 
fonamentació donant lloc a un allargament/escurçament dels pilars exteriors que suposarà 
un descens diferencial dels elements horitzontals. Fet que obliga a una redistribució dels 
esforços tallants Q que s’equilibren donant lloc a un conjunt de forces axials en els pilars 
amb resultant vertical és nul·la però que provoquen un moment de valor V·h. 
La deformació axial dels pilars genera un desplaçament lateral del pòrtic que es pot 
assimilar a una deformació per flexió d’una mènsula vertical que representa el pòrtic.  
En els edificis d’alçades fins a les 15 plantes la deformació per esforç tallant és important 
mentre que el mecanisme de flexió no aporta pràcticament res a la resistència en vers les 
càrregues horitzontals. A mesura que l’edifici creix en alçada també creix en deformació i els 
esforços en bigues i pilars augmenten significativament. El mecanisme de flexió absorbeix 
part de la deformació a tallant del pòrtic però no la totalitat, per tant a partir de certes alçades 
caldrà buscar un mètode estructural alternatiu [14]. 
Un exemple d’aquesta tipologia estructural és el Seagram Building de l’arquitecte Mies Van 
Der Rohe a la ciutat de Nova York construït entre els anys 1954-58. 
 

    
  Imatge 2.9. Seagrams Building [10]. Figura 2.12. Deformació estructura porticada [14]. 

 
2.2.1.3. ESTRUCTURA DE NUCLI RESISTENT 
 
El sistema estructural basat en l’existència d’un nucli resistent es un cas particular del 
sistema de pantalles, si be la configuració geomètrica del nucli dista del de la pantalla. 
La necessitat de poder disposar d’espais diàfans a les plantes inferiors i en contraposició al 
sistema estructural de murs de càrrega o pantalles i com a alternativa a l’estructura 
porticada tenim el sistema basat en l’existència d’un nucli, que treballa com una biga en  
caixó de gran rigidesa a flexió i torsió, buida a mode de mènsula que arrenca des del 
terreny, dins seu s’allotgen habitualment els elements de desplaçament vertical com escales 
i els forats per allotjar els ascensors.  
Els nuclis poden ser de formigó armat, acer o mixtes i les càrregues gravitatòries 
contraresten les empentes horitzontals. 
Els nuclis rígids necessàriament hi caldrà practicar obertures per tal d’accedir-hi des de cada 
nivell, això afegeix una deformació per tallant en el nucli que serà controlada per la rigidesa 
a flexió de les bigues que les uneixen. Si el dimensionat d’aquestes bigues d’unió es 
suficient gran i la relació amplada-alçada del nucli també, fet que acostuma a succeir en els 
edificis alts, llavors la resistència del nucli en vers les accions horitzontals és bona [14]. 
 



  43

   
  Figura 2.13. Deformació estructura de nucli resistent  [14]. 

 
Habitualment la posició del nucli dins de la planta és una situació de relativa centralitat, 
aquest fet a part d’obeir a raons organitzatives de l’espai, té una importància en la reducció 
de la sol·licitació a torsió, ja de per si incrementada pel fet de l’existència d’obertures en el 
nucli. La superfície del nucli també respon estructuralment a aquesta raó. 
La geometria de nucli pot ser molt variada i normalment s’ajusta al nombre d’elements de 
comunicació verticals i dels espais necessaris per a aquests. 
Per a la configuració dels forjats a partir del nucli resistent central hi ha diferents opcions, 
lloses volades des del nucli o  penjats des d’unes bigues en gelosia que ocupen plantes 
senceres emprant cables connectats al perímetre de les plantes. Aquesta darrera solució 
millora la rigidesa total de l’edifici essent les bigues qui traslladen les càrregues al nucli 
central. 
Un exemple d’aquesta tipologia estructural, edificis que pengen d’un nucli resistent són les 
Torres Colón de l’arquitecte Antonio Lamela situat a la ciutat Madrid, edificis bessons de 31 
plantes, les 20 superiors pengen d’una plataforma rígida situada a la part superior de l’edifici. 
Els forjats es suporten pel nucli a la part central i a través de 18 cables de formigó pretesat a 
la zona perifèrica, com es pot veure a la imatge n durant el procés d’edificació. Part de les 
càrregues gravitatòries descendeixen pel nucli directament mentre que altres ascendeixen 
pels cables i descendeixen pel nucli, per tant aquest està fortament comprimit en tota la seva 
alçada i aquesta és una molt bona disposició per a absorbir els efectes laterals del vent.  
El problema dels edificis penjats és el diferencial de moviments entre les zones properes al 
nucli i les mes distals a aquest. Les primeres responen al moviment d’escurçament del nucli 
des de la planta considerada als fonaments, mentre que les zones mes perimetrals 
sustentades pels cables a part d’experimentar el moviment general del nucli cal afegir-hi els 
allargaments o escurçaments dels tirants deguts als esforços elàstics, tèrmics, fluència i 
retracció. Aquest desnivell es major quant mes baixa es consideri la planta i major nombre 
de plantes tingui l’edifici. Aquest sistema estructural respon millor quan la relació amplada 
alçada del edifici no es molt desmesurada, en edificis alts i estrets en que la deformació 
diferencial és massa provocant que la funció dels tirants desapareix i les plantes es 
comportin com un voladís des del nucli resistent [14]. 
 

   
 Figura 2.14 i 2.15. Estructura del Standard Bank [14].        
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Un altre exemple d’aquesta tipologia és el edifici del Standard Bank de la ciutat de 
Johannesburg en el que s’empren 3 plataformes des d’on pengen les diferents plantes 
millorant l’aspecte del anivellament diferencial. 
  
2.2.1.4. ESTRUCTURES DE PORTICS I PANTALLES ( O NUCLIS ) 
 
Les limitacions en alçada del sistema estructural porticat és de 30 plantes, per tal de poder 
assolir cotes mes altes cal combinar els pòrtics amb pantalles o nuclis rígids per tal de 
resistir els esforços horitzontals. El sistema es pot presentar amb pantalles dins del edifici, 
nuclis buits per on discorreran les escales, ascensors i instal·lacions o emprant estructures 
en gelosia als plans de les façanes. Aquest sistema permet plantes diàfanes adaptables a 
qualsevol us. 
En front a les forces horitzontals actuen conjuntament els pòrtics i la pantalla o nucli rígid. 
 

															]� �	]>ò%=9) #]>'�='**' 
Figura 2.16. Deformacions estructura porticada i  
Apantallada, per separat i conjuntament [14]. 

 
Tal i com es mostra a la figura n, la pantalla treballa acoblada als pòrtics normals de l’edifici ( 
figura n.a ), si ambdós elements treballessin per separat les pantalles adoptarien la 
deformada típica de la flexió simple mentre que el pòrtic dominaria la flexió deguda al tallant  
( figura n.b ). Al treballar conjuntament es produeix una combinació ambdues situacions 
anteriors donant-se una deformació que té un punt d’inflexió a una cota elevada que 
determina dues zones amb característiques de resposta estructural diferents. Per sobre del 
punt d’inflexió el pòrtic absorbeix la majoria de l’esforç tallant extern i la pantalla penja 
d’aquest. Per sota del punt d’inflexió la pantalla contraresta l’esforç tallant mentre que el 
pòrtic reposa sobre el mur. Respecte a les deformacions, les de la pantalla son mes grans 
per sobre del punt d’inflexió i les del pòrtic son mes grans a la zona inferior. 
Un exemple d’aquesta tipologia estructural és el Chrysler Building de l’arquitecte William Van 
Alen amb una alçada de 319 metres d’alçada arquitectònica (252 metres d’alçada 
d’evacuació ) construït en el període 1929-1930. 
 

     
    Imatge 2.10. Chrysler  
    Building[10]. 
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2.2.1.5. ESTRUCTURES DE PORTICS I PANTALLES ( O NUCLIS ) AMB GELOSIES DE 
LLIGAT 
 
Per tal de millorar el sistema anterior, hom dota a l’estructura d’unes bigues en gelosia 
horitzontals que lliguen el nucli central i els pòrtics, aquestes ocupen plantes senceres que  
acostumen a emprar-se com a plantes tècniques. 
Aquests reforços a mode de bigues en gelosia o be s’uneixen rígidament al nucli o 
descansen senzillament sobre els pòrtics mes exteriors. Quan el nucli es deforma sotmès a 
flexió les bigues actuen com a braços de palanca traslladen les tensions axials cap als 
pòrtics perimetrals reduint el moment al que està sotmès la base del nucli. Les columnes 
dels pòrtics col·laboren en la reducció de la fletxa del nucli. El nucli desenvolupa un tallant 
horitzontal que les bigues el tallant verticalment des del nucli a les columnes exteriors [14]. 
Els factors claus que defineixen el comportament del present sistema estructural són la 
rigidesa de les bigues en gelosia i la seva posició, l’alçada entre plantes i la rigidesa del 
nucli. Un exemple d’aquest sistema el trobem al Chenung Kong Center a Hong Kong.  
 

   
  Imatge 2.11. Chenung  
  Kong Center. Hong Kong [10]. 

 
2.2.1.6. ESTRUCTURA TUBULAR I MULTITUBULAR 
 
L’estructura en tub pot assimilar-se a una enorme biga en caixo ( a diferència de l’estructura 
de nucli rígid, aquest caixó envolta la totalitat de l’edifici ) buida i perforada per les finestres 
que constitueix les façanes de l’edifici. Aquesta biga caixa està constituïda per pilars que es 
disposen a poca distància un dels altres de l’ordre d’1, 2 o 3 metres 
L’estructura de la façana respon als esforços horitzontals, aquest fet afavoreix la no 
existència de nucli resistent en aquesta tipologia estructural. 
Aquest tipus d’estructura pot desenvolupar-se formant diferents tubs, sistema tub en tub 
obtenint una rigidesa superior del conjunt del edifici podent assumir alçades superiors i 
majors superfícies per planta [14]. 
Un exemple molt evident d’aquesta tipologia estructural eren les malaurades Torres 
Bessones ( World Trade Center ) a la ciutat de Nova York  
 

  
Figura 2.17. Estructura WTC 1,2. Figura 2.18. Estructura WTC 1,2.     
Font: Final Report from de NIST World Trade Center Disaster Investigation. 
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2.2.2. CLASSIFICACIÓ DELS EGAS DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
Barcelona és la primera ciutat de Catalunya i la tercera de l’estat espanyol en nombre de 
gratacels. En el present apartat veurem quin són els 10 edificis mes alts de la ciutat de 
Barcelona i quines característiques els determinen basats en la font [15]. Seguidament i 
prenent com a referència la definició d’edifici de gran alçada que es fa en el present treball  
identificarem per districtes totes aquelles edificacions existents que compleixin amb aquest 
requisit. Convé aclarís la diferència entre ha alçada arquitectònica i he alçada d’evacuació, la 
primera és la cota màxima que assoleix l’edifici, no te per que ser un espai habitable. 
L’alçada d’evacuació per contra fa referència a la cota ocupable màxima de l’edifici. 
 
EDIFICI UBICACIÓ ALÇADA 

MÀXIMA 
Plantes 
Sobre 
rasant 

ESTRUCTURA IMATGE 

Hotel Arts , 
arquitecte: 
Bruce 
Graham 
1990-1994 

Carrer de la 
Marina 19-21. 
Districte: Ciutat 
Vella 

Ha = 154 m 
He = 139 m 

45 
plantes 

Tipologia estructural:  
Estructura tub en tub amb 
elements metàl·lics. 
Estructura vertical: Pilars 
metàl·lics i estructura exterior 
autoportant que evita la 
necessitat de disposar d’un 
nucli rígid central. 
Estructura horitzontal: Forjats 
de xapa grecada d’acer i 
bigues d’acer.  

Torre 
Mapfre,  
arquitectes 
Iñigo Ortiz i 
Enrique de 
León 
1990-1992 

Carrer de la 
Marina 16-18. 
Districte: Sant 
Martí 

Ha = 154 m 
He =  

40 
plantes 

Tipologia estruct ural:  Nucli 
rígid de formigó armat. 
Estructura vertical: Nucli 
central de formigó armat i pilars 
metàl·lics als plans de façana 
perpendiculars al mar, separats 
entre 3.5-5 m, a 11 m del nucli. 
Estructura horitzontal: Forjat 
de xapa col·laborant i bigues 
metàl·liques que s’uneixen als 
pilars.  

Torre 
Agbar,  
arquitecte 
Jean 
Nouvel, 
2002-2005 

Av. Diagonal 
209-211 
Districte: Sant 
Martí 

Ha = 144 m 
He =  

33 
plantes 

Tipologia estructural:  
Sistema de tub en tub de 
formigó armat, dos anells no 
concèntrics. 
Estructura vertical: Pantalles 
el·líptiques de formigó armat no 
concèntriques, la exterior 
perforada i la interior continua. 
La estructura de la cúpula és 
un entramat de bigues 
metàl·liques corbades.  
Estructura horitzontal: . 
Forjats de xapa col·laborant i 
bigues metàl·liques.  

Sky 
Barcelona, 
arquitecte 
Dominique 
Perrault 
2002-2007 

Av. Diagonal 
cantonada 
Pere IV 
Districte: Sant 
Martí 

Ha = 120 m 
He =  

31 
plantes 

Tipologia estructural:  
Porticada amb reforç de 
pantalles de formigó armat.  
Estructura vertical: 
Estructura horitzontal:  
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Edifici Colón , 
arquitecte 
J.Anglada, D. 
Jelabert i 
J.Ribas. 
1965-1971 

Av. De les 
Drassanes 6-8. 

Ha = 110 m 
He =  

28 
plantes 

Tipologia estructural:  
Nucli de formigó armat i 
suports metàl·lics 
perifèrics, units per 
forjat rígid. 
Estructura vertical: 
Nucli de formigó armat 
de forma trapezoïdal 
que recorre tota la 
alçada de l’edifici. 
Suports metàl·lics 
perimetrals alineats a la 
façana. 
Estructura horitzontal: 
Forjats de formigó 
armat a tres direccions.  

Torre 
Diagonal 
Zero Zero, 
arquitectes 
Massip-Bosch 
2008-2014 
 

Diagonal Mar 
Districte: Sant 
Martí 

Ha = 110 m 
He =  

25 
plantes 

Tipologia estructural:  
Estructura vertical: 
Nucli de formigó armat i 
tub perimetral de pilars 
metàl·lics 
Estructura horitzontal:  

 

Hotel 
Princess 
Barcelona, 
arquitecte 
Oscar 
Tusquets 
2001-2004 

Av. Diagonal 3. 
Districte: Sant 
Martí 

Ha = 109 m 
He =  

26 
plantes 

Tipologia estructural:  
Porticada amb reforç de 
pantalles de formigó 
armat. 
Estructura vertical:  
Pantalles de formigó 
armat. Pòrtics de 
formigó armat 
Estructura horitzontal: 
Forjat reticular de 
formigó armat  

Diagonal -
Bilbao-Pere 
IV 

Av. 
Diagonal/Pere 
IV/Bilbao 
Districte: Sant 
Martí 

Ha = 104 m 
He =  

27 
plantes 

Tipologia estructural:  
Estructura vertical: 
Estructura horitzontal:  

 
Hotel W 
Barcelona 

 Ha = 99 m 
He =  

27 
plantes 

Tipologia estructural:  
Estructura vertical: 
Estructura horitzontal:  

 
Illa del Mar 1   Ha = 90 m 

He = 139 m 
27 
plantes 

Tipologia estructural:  
Estructura vertical: 
Estructura horitzontal:  
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2.3. COMPORTAMENT ESTRUCTURAL SOTA L’ACCIÓ D’UN INCENDI 
 
Després d’analitzar les opcions estructurals per a confeccionar l’estructura d’un edifici de 
gran alçada i conegudes les tipologies estructurals dels edificis de major alçada de la ciutat 
de Barcelona, arribem a la conclusió que els materials emprats en aquests són el formigó 
armat i l’acer o una combinació d’ambdós. Aquest fet, per altra banda força previsible, 
donades les tendències i possibilitats tecnològiques actuals en el sector de la construcció 
d’edificis. Per tant en l’anàlisi del comportament dels materials estructurals en vers l’acció 
d’un incendi ens centrarem en les estructures d’acer, de formigó armat i mixtes. 
La recerca en la resistència al foc dels elements estructurals s’inicia a Alemanya l’any 1880 
amb assajos sobre murs de càrrega de fàbrica de ceràmica i es consolida la dècada del 
1910 amb l’estudi del comportament de pilars de ferro de fosa als Estats Units per part de 
Underwriters Laboratory emprant una corba de temps temperatura molt similar a les 
conegudes actualment [1]. 
 
2.3.1. CORBES DE TEMPS-TEMPERATURA 
 
Una corba de temps-temperatura és una representació gràfica en un sistema de 
coordenades cartesià en el que l’eix horitzontal representa el temps transcorregut i l’eix 
vertical la temperatura; la corba descrita en aquests eixos representa l’evolució de la 
temperatura en el temps d’un foc tipificat. S’utilitza per preveure les temperatures que es 
donaran en les immediacions o en les cares exposades al foc dels diferents elements 
constructius que es puguin veure afectats per un incendi d’interior. La normativa empra  
corbes d’aquest tipus per tal de garantir una resistència al foc determinada. 
Existeixen diferents tipus de corbes de temps temperatura: 
 

• Corbes nominals: corbes convencionals que relacionen la temperatura amb el temps 
en la combustió d’un gas arbitrari sota condicions controlades, en les que no es té en 
compte els paràmetres físics de la càrrega de foc, així com la quantitat i distribució; 
altrament tampoc consideren tot allò referent al recinte. Són les habitualment mes 
emprades a l’hora de dissenyar un edifici o marcar-ne les prescripcions a efectes de 
la resistència al foc de l’estructura. Dins d’aquest grup trobem la corba normalitzada 
de temps temperatura, la corba de foc exterior i la corba de foc en hidrocarburs. 
 ѲU � $@ # E�_ *+UB@�d= # B� Equació corba normalitzada 
 

 
 Figura 2.19. Corba normalitzada temps temperatura ISO 834 [16]. 
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 ѲU � ee@ 	 	fB − @. edF�−@.E$= − @. EB�−E.d=g + $@	Equació corba foc exterior 
 

 
Figura 2.20. Corba normalitzada temps temperatura per a foc exterior [16]. 

 ѲU = B@d@ · 	fB − @. E$_�−@.BeF= − @.eF_�−$._=g + $@ Equació corba foc hidrocarburs 
 

 
Figura 2.21. Corba normalitzada temps temperatura per a foc d’hidrocarburs [16]. 

 
On θg és la temperatura assolida i t el temps en minuts. 
   

• Corbes paramètriques: Determinen la relació de temps temperatura a partir de 
models de foc i dels paràmetres físics que defineixen el sector d’incendi. Estableixen 
la relació temps temperatura d’un gas tenint en compte de manera simplificada les 
dimensions de l’espai, la càrrega de foc, existència i disposició d’obertures de 
ventilació i les propietats tèrmiques de l’envolupant, murs delimitadors, terres i 
sostres. Parteixen de la hipòtesis que la temperatura es manté uniforme en tot el 
recinte fet que en disminueix les possibilitats de l’estudi d’incendis post flashover. La 
temperatura màxima i la seva permanència en el temps son els paràmetres centrals 
en les fórmules de les corbes paramètriques ja que son la base de la resposta 
estructural sota l’acció d’un incendi. L’aspecte resultant és un inici de l’etapa 
d’escalfament que culmina en l’assoliment de la temperatura màxima 
exponencialment seguit d’un refredament lineal fins a la temperatura ambient. 
A l’annex A de la norma EN 1991-1-1-2 de l’Eurocodi 1 s’hi troba un model d’aquests, 
vàlid per a estances amb superfície fins a 500 m2, sense obertures a la coberta i amb 
una alçada màxima de 4m per a revestiments de la compartimentació amb una 
inèrcia tèrmica d’entre 100 i 2200 J/m2s1/2K, coeficient d’obertura dins del rang 
comprès per 0.02 i 0.2. [19] 
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Tot i que les corbes paramètriques ofereixen una visió mes precisa de l’incendi 
respecte a les nominals, els focs paramètrics no estan en la situació de poder oferir 
una avaluació precisa de l’incendi. 

 

   
  Figura 2.22. Corba paramètrica [19]. 

 
Com em vist, ni les diferents corbes de temps temperatura ni la temperatura superficial a la 
cara exposada de l’element constructiu representen l’incendi real, tot i això s’han consolidat 
com a referències en les normatives. El següent quadre representa la comparativa entre la 
corba de foc estàndard ISO 834 i un foc real [1]. 
 

   
  Figura 2.23. Comparativa foc de disseny amb un foc real [1]. 
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2.3.2. REQUERIMENTS D’UNA ESTRUCTURA SOTMESA AL FOC 
 
Els edificis estan sotmesos a accions de diferent naturalesa i és l’estructura l’encarregada de 
suportar-les i transmetre-les. Les estructures suporten accions de caire permanent, les quals 
seran presents al llarg de tota la vida útil de l’edifici, com el pes propi dels elements 
constructius; d’altres com les variables, que tenen una aparició intermitent durant l’existència 
de la construcció, com l’ús de l’edifici, l’acumulació de neu o l’acció del vent  i finalment hi ha 
un tipus d’accions, les accidentals, que son aquelles que tenen una probabilitat d’ocurrència 
molt baixa però que poden suposar una amenaça greu a l’estabilitat de l’edifici. En aquest 
últim apartat hi trobem les situacions accidentals que representen els incendis. 
La normativa espanyola a través del Codi Tècnic de l’Edificació exigeix el següent: 
 �
,
P= ≤ �
,P=( 
 
Essent Ed,dst , el valor de càlcul de les accions desestabilitzadores i Ed,stb, el valor de càlcul 
de les accions estabilitzadores. Es considera que una estructura te suficient resistència 
portant si per a totes les situacions de dimensionat pertinents es compleix la següent 
condició: 
 �
 ≤ ]
 
 
On Ed és el valor de càlcul de les accions i Rd el valor de càlcul de la resistència 
corresponent. 
El valor de càlcul dels efectes de les accions és calcula realitzant combinacions que 
dependran de la situació estudiada; donant mes èmfasi a unes accions en detriment de les 
altres per tal d’acotar l’estudi de cada tipus de cas. Així per exemple el valor de càlcul de les 
accions per a una situació persistent ve determinada per les combinacions d’accions a partir 
de l’expressió següent: 
 hZ?,iijB

?�,i + Z>> + Z�,B�H,BhZ�,Bk@,9��,99lB
 

 
Prenent les accions permanents amb el seu valor de càlcul ( γG·Gk ), una de les accions 
variables amb el seu valor de càlcul ( γQ·Qk ) i la resta d’accions variables amb el seu valor 
de càlcul de combinació ( γQψ0Qk ). De l’aplicació de l’expressió anterior, prenent les 
diferents accions variables com a principals, es generen diferents valors dels que caldrà 
prendre el màxim o mes desfavorable. 
Per a una situació d’incendi l’expressió que defineix el valor de l’efecte de les accions ve 
determinat per l’expressió següent: 
 hZ?,i?�,i + Z>> + 5
ijB

+ Z�,BkB,B��,B +hZ�,Bk$,9��,99lB
 

 
Amb totes les accions permanents amb llur valor de càlcul ( γG·Gk ), L’acció accidental de 
l’incendi amb el seu valor de càlcul ( Ad ), una de les accions variables amb valor de càlcul 
freqüent ( γQψ1Qk ) i la resta d’accions variables amb valor de càlcul quasi persistent 
(γQψ2Qk). Havent-se de realitzar totes les combinacions corresponents a prendre com a 
acció variable principal cadascuna de les existents i agafant el valor màxim del conjunt [20].   
Finalment cal determinar els efectes de les accions durant l’incendi, que es calculen com 
segueix: 
 ��9,
 = m�9�
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Amb Ed com l’efecte de les accions de càlcul en situació persistent ( a temperatura normal ) i 
ηfi un factor de reducció que ve donat per l’expressió següent: 
 

m �	 ?� #kB,B��,BZ??� + Z�,B��,B 

 
On el subíndex 1 fa referència a l’acció variable dominant o principal [21]. 
 
Fins aquí pel que fa a la consideració de l’edifici com a un tot o parts d’ell. 
La normativa altrament estableix els requisits a complir pels diferents elements estructurals 
partícips de l’estabilitat de l’edifici, exigint resistències al foc de duració específica en funció 
de diferents variables. 
S’admet que un element té la suficient resistència al foc si durant la duració de l’incendi el 
valor de càlcul de l’efecte de les accions en qualsevol instant no supera el valor de la 
resistència de l’element. En general es suficient amb la comprovació amb el valor màxim de 
la temperatura assolida segons la corba de temps temperatura pertinent. Es considera que 
la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici es suficient si assoleix la 
classe indicada a la taula 3.1 de DB-SI.6 que representa el temps en minuts de la resistència 
davant l’acció representada per la corba normalitzada de temps temperatura [21]. 
 

 
Figura 2.24. Taula 3.1 Resistència al foc suficient per als elements estructurals [21]. 

 
Observem que en aquest punt la norma dona l’èmfasi principal a l’alça d’evacuació i a l’ús 
de l’edifici. Per a edificis de gran alçada que entrarien en la categoria de he > 28m. 
El concepte de resistència al foc fa referència al temps que un element resistent es capaç de 
mantenir les seves capacitats estructurals sota l’acció d’un incendi, s’expressa com a R-t 
amb t el valor del temps expressat en minuts.  
En l’àmbit de l’estudi del comportament d’un incendi en un edifici o construcció cal 
diferenciar dues grans vessants, per una banda ens interessarà saber quina facilitat d’entrar 
en combustió dels diferents productes presents en els edificis ( condicions de reacció al foc 
), per l’altra banda considerant els elements constructius voldrem conèixer llur funcionalitat 
sota l’acció del foc ( condicions de resistència al foc ). 
Aquest doble consideració que té una importància rellevant pel que fa al disseny i 
construcció dels edificis en vers la protecció contra incendis és desenvolupa normativament 
en el RD312/2005 del 18 de Març, que s’engloba sota el RD 1630/1992 del 29 de Desembre 
sobre disposicions de lliure circulació de productes de construcció en aplicació de la 
directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1328/1995 del 28 de Juny estableix una sèrie de 
requisits essencials que han de complir les edificacions i les obres d’enginyeria civil, en 
particular si desenvolupen totes aquelles en relació a la seguretat en cas d’incendi així com 
els requisits exigibles als productes de la construcció i als elements constructius 
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Nom Característiques bàsiques de resistència al foc 

R Capacitat portant. Capacitat de suportar càrregues sota l’exposició a un 
incendi sense pèrdua d’estabilitat. 

E Integritat. Capacitat de suportar el foc en una cara de l’element, impedint el 
fas de flames i/o gasos calents a la cara no exposada. 

I Aïllament tèrmic. Capacitat de mantenir un diferencial de temperatures entre 
les dues cares suficient per impedir la propagació. 

Taula 2.2. Paràmetres bàsics de resistència al foc.  

 

 
Figura 2.25. Taula de classificació en relació a la resistència al foc d’elements estructurals no delimitadors de sectors d’incendi. 
Font: RD 312/2005 de 18 de Març; Classificació dels productes de la construcció i elements constructius en funció de les 
propietats de reacció i resistència a l foc. 

 
Una manera alternativa a l’anterior és assegurant que suporta l’acció concreta durant el 
temps equivalent d’exposició al foc explicat a l’annex B. Això és que l’element haurà de 
poder-se classificar com a R-t amb un valor de t que és calcula de la manera que segueix, 
essent aquest mes acurada que les estimacions que s’empren a la taula 3.1. Aquest valor ve 
determinat per l’expressió següent: 
 =�,
 = �(I��)��,
 
 
Essent kb el coeficient de conversió en funció de les propietats tèrmiques de l’envolupant del 
sector, wf el coeficient de ventilació en funció de la forma i dimensions del sector, kc el 
coeficient de correcció segons i qfd el valor de càlcul de la densitat de càrrega de foc en 
funció de l’ús del sector en MJ/m2 que ve determinat per l’expressió que segueix: 
 ��,
 = ��,��b�Bb�$b�b) 
 
Essent qf,k, el valor característic de la càrrega de foc, m el coeficient de combustió, δq1 el 
coeficient que te en compte el risc d’inici de l’incendi en relació a les dimensions del sector, 
δq2 el coeficient que té en compte l’inici del foc en relació a l’activitat desenvolupada en el 
sector, δn el coeficient que considera l’existència de mesures de protecció activa presents en 
el sector i δc el coeficient de correcció segons les conseqüències de l’incendi [21]. 
La resistència al foc d’un element estructural pot establir-se emprant algun dels següents 
mètodes convencionals plantejats per [CTE]. 
a) Comprovant les dimensions de la seva secció amb lo establert en els annexos C a F 
corresponents a cada tipus de material estructural que determinen el temps de resistència al 
foc. 
b) Emprant mètodes simplificats presentats en els mateixos annexos. 
c) Realitzant assajos tal i com estableix el Reial Decret 312/2005 de 18 de març. 
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En punts posteriors es descriuran aquests mètodes per a elements estructurals d’acer i 
formigó armat. 
 
2.3.3. COMPORTAMENT DE L’ACER SOTA L’ACCIÓ DEL FOC 
 
L’acer és un material composta bàsicament de ferro i carboni, aquest últim amb 
concentracions fins al 2.1%. La resposta de l’acer en vers el foc dependrà de l’aliatge 
considerat; tot i això i tenint en compte que l’acer estructural que s’empra per a l’execució 
d’estructures en la edificació presenta característiques comunes, podrem abordar el 
problema d’una manera segura. Segons la Instrucció d’Acer Estructural editada per part del  
Ministeri de Foment, els acers contemplats en la citada instrucció i per tant aptes per a 
l’edificació són els següents: 
 
TIPUS D’ACER NORMA UNE-EN 
Acers ( no aliatges ) laminats en calent UNE EN 10025-2 
Acers soldables de gra fi, normalitzat UNE EN10025-3 
Acers soldables de gra fi, tèrmicament 
laminats 

UNE EN 10025-4 

Acers amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica 

UNE EN 10025-5 

Acers amb límit elàstic alt UNE EN 10025-6:2007+A1 
Acers amb resistència millorada a la 
deformació 

UNE EN 10164 
UNE EN 10025-1 

   Taula 2.3. Tipus d’acer emprats a la construcció [22] 

 
Es tracta del material estructural mes sensible a l’acció d’un incendi, es àmpliament conegut 
i estudiat que les estructures metàl·liques no protegides col·lapsen en un breu període de 
temps sota l’acció d’un incendi. A mes, l’alta conductivitat tèrmica dels metalls, en particular, 
de l’acer afavoreix la propagació de l’incendi. Des de la perspectiva del balanç de víctimes 
en estructures metàl·liques que col·lapsen sota l’acció del foc és mínim donat a l’ampli rang 
de deformació que pateix l’estructura abans del col·lapse a diferència de les estructures de 
formigó armat, tot i ser mes segures davant l’atac del foc, el seu col·lapse es mes sobtat, 
produint un major nombre de víctimes. 
Estudiem l’efecte de les altes temperatures assolides en un incendi sobre l’acer estructural, 
el següent quadre mostra el diagrama de fase del Fe-C, podem observar els diferents estats 
de la matèria dels diferents aliatges en funció de la temperatura, també s’hi mostra 
l’estructura cristal·lina de la mescla.  
 

    
   Figura 2.26. Diagrama de fases acer-carboni [10]. 
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Observem que la temperatura a partir de la qual tenim l’estructura cristal·lina de l’austenita 
comença als 900ºC per a un ferro pur i decau fins als 724ºC per a un acer amb un 0.83% de 
Carboni i s’incrementa fins als 1130ºC per a acers amb proporcions de Carboni properes al  
2.1%. La temperatura mínima per tal que s’iniciï la fusió d’un acer és de 1130ºC, dada 
important en relació a l’estudi que es duu a terme en el present treball, tot i que com veurem, 
previ a l’estat de fusió l’acer perd característiques importants per a la seva comesa [1]. 
El ferro pur comença a fondre als 1492ºC i es totalment líquid als 1539ºC. L’acer amb un 
contingut de Carboni del 2.1% inicia la fusió als 1130ºC i resta completament líquid als 
1315ºC. Tot i que l’acer es tracta d’un material no combustible l’efecte de les altes 
temperatures sobre d’ell en modifica altament les seves propietats mecàniques i tèrmiques. 
La temperatura assolida per un perfil o qualsevol element d’acer present en l’escenari d’un  
incendi depèn de la càrrega de foc, el factor d’obertures, el factor de massivitat i el coeficient 
d’emissivitat. Dels condicionants referents a la càrrega de foc i a les obertures ja se n’ha  
parlat anteriorment en el present treball.  
Pel que fa al factor de massivitat es calcula fent el quocient entre la superfície exposada a 
l’incendi i la massa d’acer escalfada per unitat de longitud ( m-1 ), valor assimilable a l’invers 
de l’espessor de l’element, indica la velocitat d’escalfament de l’acer. Evidentment en el 
desenvolupament d’un incendi l’evolució de les temperatures dins del recinte o a la 
superfície d’elements estructurals no és uniforme, es tarda cert temps en fluir la calor d’un 
punt a un altre, els elements metàl·lics de menor espessor s’escalfen abans que els de 
major, per tant el concepte de massivitat es clau en relació a les estructures metàl·liques. 
El coeficient d’emissivitat tracta la posició relativa del perfil respecte l’incendi, pren valors 
compresos entre el 0.3 i el 0.7 variant en funció del nombre de cares exposades a l’incendi i 
de l’element considerat, a la taula que es mostra a continuació s’hi mostren aquests valors. 
 

   
  Figura 2.27. Coeficient d’emissivitat d’un perfil  
  metàl·lic. Font ( NTP-201 ) 

 
Les propietats mecàniques de l’acer que es veuen modificades sota l’acció d’un incendi 
poden fer col·lapsar l’edifici i per tant caldrà considerar-les especialment. Els següents dos 
gràfics podem veure com es modifiquen certes propietats en funció de la temperatura, la 
primera mostra com la relació entre tensió aplicada i deformació experimentada varia amb la 
temperatura, fixem-nos que disminueix el límit elàstic, es redueix la tensió màxima i 
augmenta la deformació. La segona mostra com disminueix el mòdul de deformació o mòdul 
de Young al augmentar la temperatura. Podem observar la gran variació que esdevé amb 
relativament petites variacions de temperatura. 
 

   
 Figura 2.28. Relació σ-ε en funció de la         Figura 2.29. Relació  
 Temperatura. Font ( NTP-200 )        E-temperatura 
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A mesura que augmenta la temperatura donada una tensió fixada s’observa que la 
deformació s’incrementa de manera significativa, per exemple un element sotmès a tensions  
de 1200 kg/cm2 la deformació a temperatura ambient és de 0.55 mm i s’eleva dins als 3.1 
mm quan s’assoleixen temperatures de 500 ºC. Fet que demostra la gran influència de la 
temperatura en la resposta estructural davant l’acció d’un incendi en una estructura 
metàl·lica. 
Respecte a les propietats tèrmiques les principals modificacions les trobem en la dilatació 
tèrmica, el calor específic i la conductivitat tèrmica. 
El coeficient de dilatació tèrmica expressa la deformació relativa d’una secció d’acer ∆l/l0. 
Com podem veure al gràfic següent aquest augmenta amb la temperatura. 
 

   
   Figura 2.30.  Deformació unitària en funció de la temperatura [23]. 

 
El calor específic, propietats dels materials que quantifica la calor que cal administrar a una 
quantitat de massa per tal que la seva temperatura experimenti un creixement d’un 
determinat rang de temperatura. Com es pot veure en el gràfic entre els 200-600ºC es 
produeix un augment del calor específic però en l’interval d’entre 600 i 735ºC, s’hi produeix 
un màxim als 735ºC amb un calor específic de 5000 J/kgºK, entre els 735-900 ºC es 
produeix decreixement amb l’estabilització per a temperatures entre els 900-1200ºC, on el 
calor específic és de 650 J/kgK. 
 

   
   Figura 2.31. Calor específic de l’acer en funció de la temperatura [23]. 

 
La conductivitat tèrmica o propietat dels materials en relació al grau de facilitat en el pas d’un 
flux de calor a través d’ells. S’hi produeix una disminució de la conductivitat per a 
temperatures superiors als 20ºC i s’estabilitza per a temperatures superiors als 
800ºC, mantenint-se a 27,3W/mºK. 
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   Figura 2.32. Conductivitat tèrmica de l’acer en funció de la  
   Temperatura [23]. 

 
La resposta de les estructures metàl·liques a l’acció d’un incendi depèn del nivell de càrrega 
de l’estructura, essent inversament proporcional respecte a la temperatura de col·lapse. 
L’altre factor a tenir en compte és el grau de hiperestaticitat, millorant el comportament de 
les de major grau d’hiperestaticitat ja que les càrregues poden ésser absorbides per d’altres 
elements de l’estructura sotmesos a temperatures inferiors. 
L’element a considerar també en determina el tipus de col·lapse, així els elements verticals 
es produeix per inestabilitat amb marcada importància en la deformació horitzontal mentre 
que els elements horitzontals deformen verticalment poden assolir fletxes tan acusades 
prèvies al col·lapse que dificultin l’evacuació de l’edifici. 
 
Existeixen diferents mètodes per a avaluar la resposta mecànica de les estructures en front 
el foc, per una banda trobem els mètodes basats en dades tabulades pre-definides, 
aplicables només a casos molt concrets. En segon lloc trobem els mètodes de càlcul 
simplificats que es poden dividir en dos grups, el primer i més utilitzat és el mètode de la 
temperatura crítica, que permet obtenir la resposta mecànica dels diferents elements que 
formen part d’una estructura. En el segon grup hi trobem tots els models mecànics 
simplificats desenvolupats per a l’anàlisi d’elements estructurals. Per últim tenim els mètodes 
de càlcul avançats, basats en mètodes d’elements finits i que permeten l’estudi de 
qualsevol tipus de estructura. 
 
Mètode simplificat de càlcul. CTE Annex E: Resistèn cia al foc dels elements d’acer 
Es tracta d’un mètode simplificat per a determinar la resistència al foc de les estructures 
d’acer davant l’acció representada per la corba de temps temperatura normalitzada ISO 834. 
Les premisses de partida que te en compte el mètode són: 
 

1. De l’anàlisi de l’element s’obvia la situació en els extrems i en els punts de 
recolzament, considerant que aquests no varien sota l’acció de l’incendi i els 
tractarem com si restessin a temperatura normal. 

2. S’admet que la classe a la que pertanyen les seccions d’acer no varia al llarg de la 
influència de l’incendi. 

3. Les seccions de la classe 4, la temperatura de l’acer en totes les seccions 
transversals no ha de superar els 350ºC. 

4. Respecte a la resistència al foc dels elements d’acer revestits amb productes de 
protecció contra el foc amb marcatge CE; els valors de protecció que aquests 
aporten seran els avalats pel marcatge pertinent. 

 
El mètode diferencia el tracte dels elements horitzontals i dels suports per separat, vegem-
ho a continuació: 
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1: Bigues i Tirants 
Es defineixen els següents conceptes, necessaris per a l’avaluació de resistència al foc 
posterior. 

• Coeficient de sobre dimensionat 
 

	O�9 �	 ��9,
]�9,
,@ 

 
Essent Rfi,d,0 , la resistència de l’element estructural en situació d’incendi en el moment inicial 
t=0, a temperatura normal. 

• Factor de forma 
 

-')=+%	-+%�' =	5�/  

 
Essent Am la superfície exposada al foc per unitat de longitud i V el volum total de l’element 
d’acer per unitat de longitud. 

• Coeficient d’aïllament tèrmic 
 

�+��.		'ï**'���=	=è%�9) = 	 
pM 

 
Amb d l’espessor del revestiment i λp la conductivitat tèrmica efectiva del revestiment per al 
desenvolupament total del temps de resistència al foc considerat ( W/m·K ). 
Amb aquests valors anteriorment explicats, cal entrar a la taula D.1 i determinar la classe de 
resistència al foc de l’element estudiat. La taula es mostra a continuació 
 

   
   Figura 2.33. Taula D.1 [21]. 
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2: Suports d’estructures travades  
L’avaluació dels suports és lleugerament menys simplista que l’anterior ja que s’ha de 
considerar el fenomen del vinclament en els pilars o suports; passa per la consideració 
prèvia següent: quan aquests tinguin revestits els contorns exposats al foc amb elements de 
fàbrica, es podrà considerar quedant-se per la part de la seguretat que la resistència al foc 
del suport és com a mínim la de l’element que el revesteix.  
El cas mes senzill que la norma permet recórrer a la taula emprada per a bigues i tirants 
(D.1 ) quan tractem estructures travades en els que el sector d’incendi considerat no abasti 
mes d’una planta amb longitud de vinclament igual o superior a 0.7 de l’alçada entre plantes. 
Per a la resta de casos caldrà modificar el límit elàstic reduint-lo a través del factor de 
reducció ky,θ i augmentant l’esveltesa reduïda amb el coeficient kλ,θ, que s’empraran a les 
comprovacions de combinacions d’accions en cas d’incendi. Ambdós factors surten de 
l’anàlisi de la taula D.2 que es mostra a continuació. 
 

 
 Figura 2.34. Taula D.2 Valors dels paràmetres mecànics de l’acer en funció de la temperatura [21]. 

 
La determinació dels factors a la taula anterior depèn de la temperatura assolida per 
l’element durant l’incendi, per tal de determinar-la a continuació s’explica el mètode proposat 
per CTE. 
 
Determinació de la temperatura de l’acer 

1. Acer sense revestir 
L’increment de temperatura de l’acer ∆θs,t , suposant-la uniformement repartida per a 
un increment de temperatura ∆t és: 

 

qP,= =	5� /r)PAP · ���=,
= 
 
 On Am/V és el factor de forma definit anteriorment, cs el calor específic de l’acer,  
 Cs = 600 J/kg·K, ∆t l’interval de temps ( inferior als 5 segons ), ϱs la densitat de l’acer 
 i hnet,d el flux de calor net per unitat d’àrea ( W/m2 ), que es considera la suma del 
 calor per radiació h’net,r i el de convecció h’net,c  sent: 
 �′��=,% = 	Ф�����t�u% + $FE�� − �uP + $FE��v	�W m2r � 
 
 Amb Ф el factor de configuració ( es pot prendre igual a 1.0 si no es disposa de 
 dades  específiques ), wx l’emissivitat del foc( es pot prendre igual a 1.0 si no es 
 disposa de dades específiques ) ,  wy l’emissivitat superficial del material ( 0.5 per a 
 l’acer ), z{ la temperatura de radiació efectiva en el sector d’incendi considerat en ºC, 
 z| la temperatura superficial de l’element estructural considerat i } la constant de 
 Boltzsmann ( 5.67·10-8 ). 
 
 �′��=,) =	W�fuU −uPg	�W m2r � 
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 Sent ~� el coeficient de transferència de calor per convecció ( W/m2·K ) que en el cas 
 de la corba normalitzada de temps-temperatura equival a 25 W/m2·K, z� la 
 temperatura del gas dins del sector d’incendi i z| la temperatura superficial de 
 l’element estructural considerat.  
 

2. Acer revestit 
Per a l’acer revestit l’increment de temperatura a l’acer ∆θs,t, suposant que està 
uniformement distribuïda en la secció, per a un increment de temps ∆t ve 
determinada per la següent expressió: 
 

qP,= = pM 5� /r fqU,= − qP,=g
)PAPfB + Ф Er g ∆= ��� B@r B�∆�U,= 
 
Essent Ф l’expressat a la següent equació: 
 

Ф =	)MAM
5�)PAP/  

 
Amb qP,= la temperatura de l’acer en l’instant t i λp la conductivitat tèrmica del material 
de revestiment. 
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2.3.4. COMPORTAMENT DEL FORMIGÓ ARMAT SOTA L’ACCIÓ DEL FOC 
 
El formigó armat és un conglomerant compost de varis materials, ciment, aigua i agregats 
àrids, reforçat amb barres d’acer, àmpliament emprat en la construcció d’edificis, tal i com 
s’ha vist a l’inici d’aquest capítol la seva presència conformant estructures per a edificis de 
gran alçada es inqüestionable. En termes generals, la resposta del formigó i del formigó 
armat davant la presència d’un incendi es una resposta bona; es tracta d’un producte no 
combustible ( classificat segons el RD 312/2005 a la categoria A1 o A2 ), no emet gasos 
tòxics ni fum davant un increment de la seva temperatura i no es produeix la fusió del 
material com passava amb l’acer que si pot assolir temperatures de fusió en el marc d’un 
incendi d’interior i presenta un valor de conductivitat tèrmica molt baix. Aquestes bones 
característiques vers l’incendi venen donades per les pròpies característiques físico-
mecàniques dels components que el conformen. Tot i això, sota l’acció del foc, les 
estructures de formigó armat experimenten canvis que condicionen la resposta estructural 
d’aquest [1]. 
El fet que el formigó armat sigui un material compost condiciona l’anàlisi d’aquest, el qual 
realitzarem centrant-nos en el comportament dels diferents components davant l’acció del 
foc. 
 
2.3.4.1. COMPORTAMENT DEL FORMIGÓ SOTA L’ACCIÓ DEL FOC 
 
Quan el formigó rest sotmès  altes temperatures experimenta una sèrie de canvis el la seva 
composició química, estructura física i en el contingut d’aigua. Aquests ocorren en primer 
lloc sobre la pasta de ciment endurit, en alguns casos poden succeir en els àrids. 
Aquests canvis tenen efectes sobre les propietats físiques i mecàniques del formigó. 
Des d’una perspectiva generalista podem afirmar que fins al 800ºC es donen fenòmens de 
deshidratació i pèrdua d’humitat, entre els 600ºC i els 900ºC trobem la descarbonatació dels 
carbonats en formigons que empren àrids calcaris, entre els 1200ºC i els 1300ºC s’inicia el 
procés de fusió d’alguns dels seus components i per sobre dels 1300ºC trobem el formigó en 
estat completament fos. 
Els mecanismes a través dels quals el formigó pot patir danys durant un incendi són els 
següents: efecte Spalling, transformació de la fase de la pasta del ciment, transformació de 
la fase dels agregats i incompatibilitat tèrmica entre el ciment i els agregats. Vegem-les amb 
mes deteniment [17]. 
 

• Spalling 
L’Spalling és un fenomen que experimenta el formigó davant d’increments importants 
de la temperatura, es tracta d’un comportament complex de difícil descripció que en 
l’actualitat encara està en fase d’investigació, ja que no s’ha determinat la raó per la 
qual apareix en determinats espècimens i en determinades situacions mentre en 
d’altres no apareix, s’observen diferents comportaments en funció de la dimensió de 
l’element estructural, les accions que l’afecten i l’historial de temperatures.  Es 
produeix un despreniment de les capes externes de la peça de formigó quan aquest 
està sotmès a increments de temperatura de l’ordre d’uns 20ºC/min.  Acostuma a 
succeir en les capes mes externes deixant desprotegides les armadures ( si n’hi ha ) 
respecte el foc, fet que determina la perillositat del fenomen respecte a la resistència 
estructural de l’estructura, ja que com em vist l’acer té un comportament força dolent 
respecte l’augment de temperatures alhora que l’spalling suposa una reducció de la 
secció de la peça poden col·lapsar també per aquest fet. 
Hi ha diferents tipus d’Spalling: l’explosiu, el superficial, de divisió de l’àrid i el de 
separació de les cantoneres.  Tractarem aquest fenomen en un punt específic mes 
endavant donat que es tracta d’una situació que pot suposar un comportament no 
desitjat de l’estructura sota l’acció d’un incendi. 
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• Transformació de la fase de la pasta del ciment 

Com ja es ben sabut, el formigó conta de pasta de ciment hidratada i àrids; les 
propietats del conjunt venen determinades per les propietats dels seus components i 
del comportament en les interfases d’aquests.  
El ciment mes emprat en l’elaboració de formigons és el Portland,  els principals 
components del qual són el silicat tri-càlcic, silicat di-càlcic, aluminat tri-càlcic i 
l’alumino-ferrita tetra-càlcic. Els principals productes de la hidratació de la pasta de 
ciment Portland són l’hidrat de silicat càlcic ( CSH ) i l’hidròxid càlcic ( CH ) ambdós 
provinents de la hidratació del C3S i C2S.  
Podem considerar tres tipus d’aigua formant part del formigó endurit [18]: 
 
 - Aigua de constitució que inclou l’aigua de cristal·lització i l’aigua 
 químicament  combinada, la trobem en estat sòlid i no és evaporable. 
 - Aigua de gel, evaporable en estat líquid, la trobem ubicada als intersticis de 
 gel per forces d’absorció o de Van der Waals. 
 - Agua lliure i aigua capil·lar, en estat líquid i evaporable, la primera: emprada 
 en la barreja inicial de ciment, la segona: ubicada en los porus capil·lars, 
 provinent de la condensació. 
 
Segons Harmathy (1970) la deshidratació de la pasta de ciment s’inicia quan s’ha 
evaporat l’aigua sobrant de l’amassat i continua fins als 800ºC. 
Amb l’augment de la temperatura la pasta de ciment perd en primer lloc l’aigua 
evaporable retinguda per part de les forces capil·lar, seguidament l’aigua retinguda 
per forces de Van der Waals en els porus de gel. Quan la temperatura assoleix els 
105ºC nomes existeix aigua no evaporable. 
Un increment posterior de la temperatura un cop assolit aquest punt provoca una 
descomposició gradual del gel de CSH i sobre els 500ºC una ràpida descomposició 
del CH.  
Com a conseqüència de la reacció de deshidratació es produeix una pèrdua de 
massa, i en aquest punt els assajos termo-gravimètrics ofereixen un medi útil per a la 
determinació les variables de progrés de la reacció en funció de la temperatura. 
 

• Transformació de la fase dels agregats   
Els àrids emprats per a l’elaboració del formigó són normalment d’origen calcari o 
silícic, aquests darrers l’augment de per sobre dels 550ºC en fa canviar llur fase 
sovint augmentant de volum i creant tensions dins de la matriu del formigó. 
 

• Incompatibilitat tèrmica entre el ciment i els agre gats 
Els components del formigó tenen respostes diferencials respecte a increments de 
temperatura, les quals degeneren en incompatibilitats de deformació; així els àrids 
s’expandeixen mentre que la pasta de ciment pot contraure’s o expandir-se en funció 
de la temperatura i de la quantitat d’humitat present. Aquesta doble manera de 
resposta ocasiona tensions el els punts de contacte o interfase entre ambdós 
materials. 

 
Respecte a la resposta d’un element de formigó en vers en foc al diferenciar dues zones 
clarament diferenciades respecte l’afectació de l’incendi. Podem considerar per una banda 
aquelles zones mes superficials les quals la humitat present en elles està sotmesa a 
l’evaporació, i per l’altre les zones mes profundes que podem considerar que resten 
segellades, això és que conserven la humitat. A continuació s’exposa les diferents fases per  
les que passa el formigó en zones considerades de no segellat sota l’acció d’un increment 
important de temperatura descrit en funció del valor de temperatura assolit ( Khoury, 1992 ). 
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De 20 a 80ºC,  Incremento en la hidratació de la pasta del cemento, es produeix una pèrdua 
d’aigua capil·lar disminuint les forces de cohesió degut a l’expansió de l’aigua. 
A 100ºC increment (100 veces) en la permeabilitat de l’aigua. 
Entre 80ºC y 200ºC , s’incrementa la velocitat de pèrdua d’aigua capil·lar i s’inicia la pèrdua 
d’aigua físicament lligada. 
Entre 80ºC y 850ºC , es produeix la pèrdua d’aigua químicament lligada. 
A 150ºC esdevé un màxim del primer estat de descomposició  del silicat càlcic hidratat 
(CSH). 
A 300ºC es produeix un increment de la porositat i de la micro fisuració. 
A 350ºC ruptura d’alguns dels àrids 
A 374ºC punt crític a partir del qual la presència d’ aigua lliure deixa de ésser possible.  
Entre 400ºC y 600ºC , dissociació del Ca(OH)2 en CaO i aigua. 
A 573ºC transformació α-β en àrids quàrcics i sorres. 
Entre 550ºC y 600ºC , marcat increment dels efectes tèrmics. 
A 700ºC descarbonatació del CaCO3 en CaO i CaO2. 
A 720ºC segon màxim en la descomposició del silicat càlcic hidratat. 
A 1060ºC s’inicia la fusió d’alguns dels components. 
 

 
Figura 2.35. Representació dels processos     Figura 2.36. Transformació del formigó amb la temperatura [25]. 
fisico-químics en formigons de ciment  
Portland [18].      

 
Un aspecte important a tractar i que té una intervenció decisiva en el posterior 
comportament del formigó sota l’acció del foc és l’augment de la seva porositat i la pèrdua 
de massa que aquest experimenta sota gradients importants de temperatura.   
Com podem veure a la figura mostrada a continuació s’observa una pèrdua de pes lligada a 
l’augment de la temperatura, es tracta d’un comportament no proporcional, s’hi diferencien 
dues regions, una primera que comprèn l’interval entre els 25ºC i els 200ºC en que el 
pendent de la gràfica és mes pronunciat degut a una evaporació màxima d’aigua present al 
formigó seguit d’una segona regió en la que l’evaporació d’aigua es mes dificultosa i 
requereix d’una major quantitat d’energia en forma de calor per a dur-la a terme. 
 

    
   Figura 2.37. Pèrdua de pes amb l’augment  
   de temperatura en el formigó [17]. 
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Un altre aspecte a considerar es l’augment de la porositat del formigó lligada a l’increment 
de temperatura, segons la figura següent observem que el pendent del gràfic porositat-
temperatura augmenta amb la temperatura, es interessant observar que en la gràfica s’hi 
mostra el comportament de formigons normals ( NSC ) i formigons d’alta resistència ( HSC ) 
sovint emprats per a la constitució d’elements estructurals en edificis de gran alçada.  S’hi 
observa un interval entre els 110ºC i els 300ºC en la que el pendent és màxim i l’afectació en 
aquest punt és superior en formigons normals respecte els d’alta resistència. 
 

    
   Figura 2.38. Gràfica porositat-temperatura [17]. 

 
L’adherència entre l’acer i el formigó, aspecte clau que determina el bon funcionament del 
formigó armat també es veu afectada per increments de temperatura degut a la 
incompatibilitat de deformacions que pateixen ambdós materials. Els coeficients de dilatació 
tèrmica per a una temperatura de 400ºC és per al formigó de 20·10-6 ºC-1 mentre que per 
l’acer val 13·10-6ºC-1, tot i tindre el mateix ordre de magnitud aquesta diferència inicial 
augmenta amb l’increment de temperatura, derivant amb un dany progressiu a la interfase 
entre el formigó i l’acer. 
El tipus d’agregat influeix al seu torn amb la capacitat d’adherència del formigó armat ja que 
el coeficient de dilatació tèrmica del formigó el determina en gran part el comportament de 
l’àrid, així com major sigui el coeficient del formigó ( de l’àrid ) mes incompatible amb l’acer 
quan augmenti la temperatura [17]. 
 

   
  Figura 2.39. Gràfica adherència-temperatura per a  
  diferents tipus d’àrids [17]. 

 
2.3.4.2. COMPORTAMENT MECÀNIC I TÈRMIC DEL FORMIGÓ ARMAT SOTA L’ACCIÓ 
D’UN INCENDI 
 
Vegem a continuació com es modifiquen les propietats mecàniques i tèrmiques del formigó 
armat sota l’acció del foc. 
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2.3.4.2.1. MÒDUL D’ELASTICITAT 
 
Segons la figura següent s’observa una disminució del mòdul d’elasticitat o mòdul de Young 
amb la temperatura, en un primer interval entre els 0ºC i els 100ºC aquesta depèn de la 
disminució d’humitat, per a temperatures posteriors el causant és la descomposició del 
formigó que depèn de l’àrid dominant a la mescla, això és, per a formigons elaborats amb 
àrids calcaris químicament mes estables s’hi produeix una disminució menor que aquells 
elaborats amb àrids quarsítics ( Bazan i Kaplan 1996 ). 
 

    
   Figura 2.40. Variació del Mòdul d’elasticitat amb la  
   temperatura [18]. 

 
2.3.4.2.2. RESISTÈNCIA  A COMPRESSIÓ 
 
La resistència a compressió del formigó, l’aportació mes important d’aquest producte en la 
confecció d’elements de formigó armat també es veu disminuïda amb la temperatura. Al 
igual que amb el mòdul d’elasticitat, i de manera lògica, ja que ambdós conceptes tenen 
relació, depèn del tipus d’àrid emprat en la confecció del formigó. Així tenim formigons amb  
àrids calcaris que presenten una resposta millora respecte a la disminució de la resistència a 
compressió amb la temperatura que si ho comparem amb aquells confeccionats amb àrid 
silícic. Un altre factor condicionant en aquest punt és la relació Àrid/Ciment de la mescla, 
essent les relacions altes, això és, mes quantitat d’àrid per porció de ciment, les que 
experimenten una reducció de la resistència a compressió mes acusada. 
Phan, l’any 1996 efectuà un estudi en base als treballs de diferents investigadors, els 
resultats del qual es mostren parcialment a la figura següent, observà que s’identifiquen tres 
zones  que defineixen la reducció de la resistència a compressió del formigó; un primer 
interval entre els 0ºC i els 200ºC en el que s’observa una reducció de la resistència, un 
segon interval entre els 100-200ºC i 400-450ºC en el que s’observa una estabilització de la 
pèrdua de resistència i fins i tot un augment de la capacitat resistent per algunes mostres, 
mes enllà d’aquest rang de temperatures 400-450ºC la pèrdua es permanent. 
 

    
   Figura 2.41. Efecte de la resistència a la compressió 
   Amb la temperatura [18]. 
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2.3.4.2.3. RESISTÈNCIA  A TRACCIÓ 
 
S’experimenta una reducció de la resistència a tracció del formigó tant bon punt es supera la 
temperatura ambient i segueix disminuint amb l’augment de la temperatura, s’hi poden 
considerar dues fases clarament diferenciades pel que fa a les causes d’aquest fet. En una 
primera fase condicionat per les tensions generades en la interfase ciment-àrid i mes enllà 
dels 100ºC degut a la descomposició del formigó. 
Segons podem veure comparant ambdues figures ( resistència a tracció i resistència a 
compressió ) podem determinar que la resistència a tracció es mes sensible als canvis de 
temperatura. Com en el cas anterior el tipus d’àrid determina el comportament així amb àrids 
d’origen calcari experimenten un decreixement mes acusat que amb els confeccionats amb 
àrids d’origen silícic, aproximadament s’observa una relació de 2 a 1 respectivament. 
Altrament la relació Àrid/Ciment també en condiciona aquest comportament essent mes 
favorable els que posseeixen un contingut de ciment menor.   
 

    
   Figura 2.42. Resistència a tracció-temperatura [18]. 

 
2.3.4.2.4. ENERGIA DE FRACTURA 
 
L’Evolució de l’energia de fractura en relació a l’augment de temperatura és un indicador de 
com evoluciona la fissuració del formigó amb la temperatura. Nielsen y Bicanic (2003) 
realitzen experiments amb una població de bigues de formigó amb àrids de tipus basàltic 
d’alta resistència i amb bigues de formigó normal, arribant a la conclusió que es dóna un 
comportament similar d’aquestes dues especies fins als 450ºC, temperatura a partir de la 
que s’experimenta una disminució degut a l’efecte de la descomposició de la pasta de 
ciment. 
 

    
   Figura 2.43. Efecto de la temperatura sobre la energía de  
   fractura (línea sólida hormigones de basalto, 
   línea de trazos hormigones de gravas) [18]. 
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2.3.4.2.5. COEFICIENT DE DILATACIÓ TÈRMICA 
 
Donat que el formigó es la unió de ciment i àrids, doncs el coeficient de dilatació tèrmica 
dependrà del comportament d’aquets dos elements. 
Els àrids experimenten una expansió tèrmica gairebé lineal des de temperatures ambient 
fins als 800ºC; altrament el comportament del ciment mostra dues zones ben diferenciades, 
una on trobem expansions, fins als 150ºC  i una altra en la que s’hi localitzen contraccions, 
entre els 300ºC i els 800ºC ( Bazan i Kaplan 1996 ). Entre ambdues regions el ciment no 
experimenta modificacions volumètriques  de cap signe. 
Si considerem l’element de formigó com un tot homogeni s’observa el següent, donat que el 
60-70% del contingut son els àrids, aquests en determinaran el comportament global 
d’expansió independentment que el ciment passi per estadis de contracció. Així podem 
determinar que el formigó s’expandeix amb la temperatura. 
 
2.3.4.2.6. CALOR ESPECÍFIC 
 
El calor específic és la propietat que determina la capacitat de retenció de calor del material, 
l’euro-codi 2 proporciona unes equacions per determinar aquesta característica en funció de 
la temperatura: 
 

���q� � 	

��
��
�
���
� D@@ ��U 	 H ,			$@º� ≤ q ≤ B@@º�
D@@ + �q − B@@� ��U · H ,			B@@º� < q ≤ $@@º�
B@@@ + �q − $@@�$ , ��U · H ,			$@@º� < q ≤ �@@º�

BB@@ ��U · H ,			�@@º� < q ≤ B$@@º�
 

 
La figura següent mostra l’evolució del calor específic respecte la temperatura, s’hi observa 
una tendència alcista general amb un pendent suau excepte un pic que és produeix en el 
rang de temperatures des de l’ambient fins als 200ºC com a conseqüència de la humitat 
present inicialment en el formigó. 
 

    
   Figura 2.44.Variació del calor específic del  
   formigó amb la temperatura [18]. 
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2.3.4.2.7. CONDUCTIVITAT TÈRMICA 
 
La conductivitat tèrmica és la propietat  dels materials que relaciona el flux de calor en 
referència al gradient de temperatura. La conductivitat tèrmica del formigó sota temperatures 
normals, això és aquell rang de temperatures a les que restarà sotmès la peça sota 
condicions normals, està entre 1.4 W/mK i 3.6 W/mK. 
Hasmanthy l’any 1970 a través d’un experiments amb formigó escalfat en un forn fins als 
1000ºC extreu la conclusió següent: amb l’augment de temperatura la conductivitat  tèrmica 
experimenta una disminució com podem veure a la figura següent. 
 

    
   Figura 2.45. Efecte de la temperatura sobre la  
  conductivitat tèrmica [18]. 
 
Sabem la conductivitat tèrmica del ciment no experimenta pràcticament variacions sota 
l’acció de la temperatura, per tant aquest fet anteriorment citat es deu majoritàriament als 
àrids que constitueixen el formigó. Aquest fet s’explica degut a la pèrdua d’humitat que 
pateix el material sotmès a altes temperatures. 
L’eurocodi, EN 1992-1-2 determina la conductivitat tèrmica del formigó estipulant un límit 
inferior i un límit superior  per a temperatures entre els 20ºC i els 1200ºC d’aquesta 
característica de la següent manera: 
 
Límit inferior,  p) � B. Ee − @. BEefq B@@r g + @. @@_Ffq B@@r g · $ (W/mK) 
 
Límit superior,   p) = $ − @. $�_Bfq B@@r g + @. @B@Ffq B@@r g · $ (W/mK) 
 
Essent θ la temperatura assolida en graus centígrads. 
 
2.3.4.2.8. L’SPALLING DEL FORMIGÓ 
 
L’Spalling es un procés natural que experimenta el formigó sota l’acció de la temperatura el 
qual la ciència encara no ha pogut determinar-ne amb completa exactitud llurs causes i la 
raó que es doni en unes circumstàncies determinades. En el present punt s’intenta 
aproximar  a l’estat actual del coneixement. 
Cal remarcar que independentment del seu origen i causes en alguns casos es tracta d’un 
fet molt problemàtic en l’àmbit dels incendis en edificis ja que per una banda suposa una 
disminució de la secció de la peça i per l’altra la manca de protecció de l’armat perimetral 
que se’n deriva, per tant pot tindre repercussions relatives a la capacitat estructurals 
importants, vegem-ho amb mes detall. 
L’Spalling tèrmic es un fenomen característic de les estructures de formigó sotmeses a 
temperatures elevades i/o a increments ràpids de temperatura, pot ésser una reacció 
violenta o no caracteritzada per la ruptura i posterior despreniment de parts de formigó 
integrants d’elements estructurals. Un fet interessant del fenomen és la seva naturalesa 
estocàstica, tot i que sota les condicions adequades qualsevol mostra de formigó pot  
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experimentar qualsevol tipus d’spalling. Existeixen diferents tipus d’spalling tot i que la 
literatura existent sobre el tema és confusa i dóna lloc a interpretacions errònies, alguns 
autors consideren com a únic spalling rellevant l’spalling explosiu que anomenen simplement 
spalling. En el present treball considerarem 6 tipus diferenciats del fenomen: l’spalling 
explosiu, el superficial, l’escissió de l’àrid, l’spalling cantoner, l’escamació i l’spalling post 
refredament. A la taula exposada a continuació segons----- s’hi exposen les característiques 
mes importants de cada tipus. Seguidament s’expliquen totes les categories. 
 

  
  Figura 2.46. Tipus d’Spalling i principals característiques [25]. 
 
Els inicis en la investigació d’aquest fenomen els podem situar l’any 1916 quan Gary ja 
diferencià entre l’spalling superficial i l’explosiu, bàsicament degut a la magnitud dels danys 
causats del segons respecte el primer, podent arribar a despendre peces de fins a 1 m2 
projectant-se fins a 12 m de longitud. Un aspecte que en condiciona llur aparició és la 
velocitat en la variació de la temperatura que és molt mes important que el valor màxim 
assolit. 
 

• Spalling  explosiu : 
Es dona de manera sobtada i violenta en les etapes inicials de l’exposició a l’incendi, 
dins de la finestra temporal entre els 30 i 40 primers minuts. Pot aparèixer com a 
succés únic o reiterar-se durant un període temporal. Es caracteritza per l’emissió 
d’un fort so. Pot succeir a temperatures lleugerament superiors als 100ºC, podent 
despendre porcions relativament grans de formigó, entre 10 i 30 cm de costat i 
profunditats de 1.5 a 2 cm. Donats els valor habituals del recobriment dels elements 
estructurals de formigó i tenint en compte els possibles danys descrits podem 
determinar que l’explosiu és el tipus mes perillós des de la perspectiva de la 
resistència estructural de l’element sota l’acció d’un incendi. La probabilitat  
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d’ocurrència és mes alta en formigons d’alta resistència que és el mes habitualment 
emprat en l’execució d’EGAs. 
S’explica per l’increment de pressió en els porus del material i pel gradient tèrmic que 
experimenta la peça al llarg de tota la seva secció. Es dona en elements que estan 
exposats al foc almenys en dues de les seves cares com pilars o bigues [25]. 
 

• Spalling  superficial o exfoliació superficial : 
Es dona de manera sobtada i violenta en les etapes inicials de l’incendi, caracteritzat 
pel despreniment de petites porcions de material, de fins a 2 cm, aparició de picades 
o bombolles, podent deixar desprotegida l’armadura [25]. 
 

• Escissió de l’àrid : 
Es un despreniment de l’àrid mes superficial, caracteritzat per l’emissió de so tipus 
espetec. Causat per l’expansió tèrmica de l’àrid. Té poc impacte en el rendiment 
estructural de l’estructura ja que la profunditat de la lesió no acostuma a deixar 
desprotegida l’armadura i per tant tampoc suposen una gran pèrdua de secció de la 
peça [25]. 
 

• Spalling  cantoner 
D’aparició a les darreres etapes de l’incendi, dins la finestra entre els 30 i 90 minuts 
d’exposició, quan la resistència del formigó ha disminuït, caracteritzat per l’aparició 
d’esquerdes longitudinals en cantoneres degudes a l’aparició de tensions de tracció 
motivades per l’escalfament diferencial al llarg de la peça. Té poc impacte en l’anàlisi 
estructural donat que quan succeeix la capacitat resistent de l’estructura ja s’ha 
reduït i per tant si encara no ha col·lapsat l’spalling cantoner no empitjorarà la 
situació assolida [25]. 
 

• Escamació ( sloughing off  ): 
Procés gradual i progressiu degut a la descomposició de la pasta de ciment coma 
conseqüència de l’exposició a altes temperatures. Caracteritzat per un fracturació 
interna degut a la dilatació diferencial entre l’àrid i el ciment. La seva aparició depèn 
del grau de debilitació que ha patit el formigó durant la seva exposició a l’incendi i de 
la temperatura màxima assolida, no tenint molta importància la velocitat d’assoliment 
d’aquesta [25]. 
 

• Spalling  post refredament ( post cooling spalling ) : 
Es produeix quan el foc ja s’ha extingit o s’està extingint, i la peça esta en procés de 
refredament. Els experiments han demostrat que es mes provable la seva aparició en 
formigons amb àrid calcari, s’explica per la rehidratació de l’òxid de calci, CaO  
convertint-se en hidròxid de calci Ca(OH)2 que suposa expansions de fins al 40% 
afegint noves tensions a l’estructura [25]. 
 

Els mecanismes de lesió associats al fenomen de l’spalling son dos, per una banda la 
pèrdua de secció de l’element estructural i per l’altra la des protecció de l’armadura. 
A la figura següent es mostra la disminució de la resistència en relació al fenomen de 
l’spalling. 
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 Figura 2.47. Efecte de l’Spalling en la resistència estructural d’elements  
 de formigó armat [25]. 

 
Mètodes simplificat de càlcul. CTE Annex C 
 
A l’annex C del Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 es pressenten mètodes per tal de 
determinar la resistència al foc dels elements d’una estructura de formigó armat davant 
l’acció d’un incendi representat per la corba normalitzada de temps-temperatura. La norma 
estableix que cal dissenyar els elements estructurals per tal que la probabilitat de fallada de 
l’element per flexió, tallant o per càrregues axials sigui major que la probabilitat de fallada 
per l’aparició de l’spaling explosiu, fallada dels ancoratges o per pèrdua de capacitat de gir. 
 
Mètode a base de taules 
 
Emprant una sèrie de taules i les explicacions que se’n deriven que s’exposen a continuació 
podem determinar les resistència al foc dels elements estructurals de formigó armat. 
D’entrada es defineix com a distància mínima equivalent a l’eix considerat, am al valor 
següent: 
 

'� � ∑�5P9�;�9�'P9 # 'P9��∑5P9�;�9  

 
On Asi és l’àrea de cadascuna de les armadures passives o actives ( i );  asi la distància de 
l’eix considerat de cada armadura ( i ) al parament exposat mes pròxim considerent els 
recobriments; fyki la resistència característica de l’acer de les armadures ( i ) i ∆asi una 
correcció deguda a les diferents temperatures crítiques de l’acer i a les condicions 
d’exposició al foc conforme als valors de la taula C.1 en la que s’empra el coeficient de 
sobre dimensionat, µfi que es defineix com segueix: 
 

O�9 � ��9,
]�9,
,@ 

 
Que ja em definit al tractar el mètode equivalent per a estructures d’acer. 
 

 
Figura 2.48. Taula C.1. Valors de ∆asi ( mm ) [21]. 
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Un cop calculada la distància mínima equivalent el mètode diferencia els passos a segui r en 
funció del tipus d’element estructural considerat, així considerarem les categories de suports 
o murs i bigues.  
Per a determinar la resistència al foc per a suports o murs caldrà emprar la taula C.2 que es 
mostra a continuació. 
 

 
Figura 2.49. Taula C.2 elements a compressió [21]. 

 
La consideració de la categoria de bigues contempla diferents sub-espècies; això és, bigues 
exposades a 3 cares, bigues exposades a totes les cares. En aquesta última, la norma hi 
distingeix tres casos: lloses massisses, forjats bidireccionals i forjats unidireccionals. 
Cal una prèvia consideració relativa a amples variables sovint emprades en el disseny 
d’elements estructurals horitzontals com segueix: Per a bigues amb un ample variable 
considerarem com a amplada mínima b la que existeix a l’alçada del centre de gravetat de 
l’armadura a tracció a la cara exposada al foc.  
 

 
Figura 2.50. Dimensions equivalents segons la variació de l’ample [21]. 

 
A continuació cal emprar la taula específica per a cada tipologia d’element estructural 
horitzontal, i en funció de varies variables es determina la resistència al foc de l’element. 
Emprant la taula C.3 podrem obtenir la resistència al foc de les seccions de bigues 
suportades en els seus extrems i amb tres cares exposades a l’incendi, tenint en compte la 
distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura inferior a tracció. 
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Figura 2.51. Resistència al foc de bigues amb tres cares exposades a l’incendi [21]. 

 
En la situació anterior en els casos en que les totes les cares de l’element estan exposades 
a l’incendi emprarem la mateixa taula C.3 a mes de verificar-se que l’àrea de la secció 
transversal de la biga no pot ésser inferior a ( bmin )

2. 
Referent a la resistència al foc de les lloses massisses cal usar la taula C.4 que fa referència 
a la distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura inferior a tracció. 
 

 
Figura 2.52. Resistència al foc de llosses massisses [21]. 
 
Quan la llosa té funcions de compartimentació a mes de les pròpiament estructurals caldrà 
assegurar una espessor mínima de l’element que ve indicada a la taula, però si solament se 
li requereix una funció resistent bastarà amb el cantell mínim per a assegurar les condicions 
de projecte a temperatura ambient. 
 
Quant als forjats bidireccionals podem determinar llur resistència al foc segons la taula C.5 
que referencia a l’amplada del nervi i a la distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura 
de tracció, igual que en el cas de les lloses quan el forjat efectuï funcions delimitadores 
caldrà disposar de l’ample mínim que la taula estableix. 
 

 
Figura 2.53. Resistència al foc de forjats bidireccionals [21]. 
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Mètode de càlcul simplificat de la Isoterma 500 
 
Es un mètode aplicable a elements estructurals de formigó armat i pretesat sol·licitats a per 
esforços de compressió, flexió o flexo-compressió. Per tal de poder aplicar el present 
mètode cal que la dimensió del cantó menor exposat al foc en aquell pla o en els contigus ha 
d’ésser major que les indicades a la taula següent C.6. 
 

 
Figura 2.54. Dimensions mínimes per tal d’aplicar el mètode de la isoterma 500  [21]. 
 
Determinació de la capacitat resistent de càlcul de  la secció  transversal  
 
1 La comprovació de la capacitat portant d’una secció de formigó armat es realitza emprant els 
mètodes que estableix la instrucció de formigó armat EHE-08, considerant el següent: 
 
a) Una secció reduïda de formigó que s’obté desestimant a efectes de càlcul de llur capacitat resistent 
les zones de la secció transversal que han assolit temperatures superiors als 500ºC durant un període 
de temps considerat. 
 
b) Assumpció que les característiques mecàniques de la secció obtinguda a a no resten afectades per 
la temperatura, conservant els seus valors inicials pel que fa a resistència i mòdul d’elasticitat.  
 
c) Reducció de les característiques mecàniques de les armadures en funció dew la temperatura 
assolida el seu centre durant un temps determinat. En aquest punt afegir que cal considerar la totalitat 
de les armadures presents a la secció independentment que algunes restin fora de la secció reduïda. 
 
La resistència dels materials es veu reduïda en funció de la temperatura  segons la taula C.7 que es 
mostra a continuació. 
 

 
Figura 2.55. Taula C.7, factors de reducció de la resistència respecte la temperatura assolida [21]. 
 
Ara cal poder determinar les temperatures en una estructura de formigó exposada al foc. Es pot 
realitzar de forma experimental o analítica.  
Per tal d’efectuar-ho de forma analítica la instrucció de formigó armat estructural facilita unes 
gràfiques de les isotermes aplicades a les seccions d’elements estructurals de formigó amb àrids 
silícics exposades al foc segons la corba normalitzada. Recalcar que les citades isotermes sempre 
queden del cantó de la seguretat per a la majoria d’àrids que podem emprar per a la confecció del 
formigó no essent així davant d’incendis no representats per la corba normalitzada. 
A continuació es mostren dues de les isotermes aportades: 
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  Figura 2.56. Isotermes per a resistències de 30 minuts 

 

   
  Figura 2.57.  Isotermes per a resistències de 90 minuts. 
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3 NORMATIVA CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS DE GRAN ALÇADA 
 
3.1. NORMATIVA ESPANYOLA 
 
La normativa actual en relació a la protecció i protecció contra incendis en els edificis 
s’emmarca en la Llei 38/1999 de 5 de Novembre d’Ordenació de l’Edificació que ja en la 
seva exposició de motiu senyala que un sector com el de l’edificació d’una importància 
econòmica i estratègica que repercuteix de manera tant  important en la societat no disposa 
d’una regulació acord al seu nivell. Previ a aquest marc regulador, l’actual, el sector de 
l’edificació es regia pel Codi Civil i un conjunt de normes disperses en l’ordenament jurídic 
que no tenien l’amplitud ni la complexitat d’un sector econòmic tant complex. Cali per tant, 
per una banda determinar jurídicament els agents intervinents en el procés, les 
responsabilitats, etc. 
Per altra banda i centrant-nos en el tema que ens ocupa en relació als incendis en els 
edificis i mes concretament en els de gran alçada, la societat exigeix un grau de qualitat en 
les edificacions cada vegada major que fa referència a una sèrie de valors mínims per tal de 
garantir una determinada existència de l’edifici i de llurs estadants, això es refereix a la 
garantia de seguretat estructural i de la prevenció i protecció contra incendis entre d’altres 
requisits obvis en el marc d’una societat moderna, civilitzada i tecnològicament avançada. 
Cal remarcar que en l’exposició de motius es refereix explícitament a les condicions de 
seguretat estructural, protecció contra incendis, protecció contra el soroll, salubritat, 
l’accessibilitat dels usuaris, etc. 
La LOE en aquest sentit exposa els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que es 
descriuen en l’article 3 ( article 3. Requisits de l’edificació ) agrupats en tres grans àmbits, 
els requisits relatius a la funcionalitat, els relatius a la seguretat de les persones i els relatius 
a la salubritat. 
 

• Requisits relatius a la funcionalitat : Correcte disposició i dimensions dels espais i 
les instal·lacions per tal d’afavorir una adequada realització de les activitats previstes 
l’edifici. Garantir l’accessibilitat suficient per part de persones amb mobilitat reduïda 
als espais de l’edifici segons la normativa específica. Accés als serveis de 
telecomunicació, audiovisuals i d’informació d’acord amb la normativa específica 
sectorial. 
 

• Requisits relatius a la seguretat de les persones : Seguretat estructural de tal 
manera que no es produeixin a l’edifici lesions d’origen estructural que comprometin 
la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici. Seguretat en cas d’incendi, en el 
sentit de dotar als estadants de l’edifici d’aquelles condicions necessàries per a 
poder abandonar l’edifici, limitant l’extensió de l’incendi i permeten la intervenció dels 
equips d’emergència. Seguretat en l’ús garantint que la pròpia construcció no pot 
comportar risc d’accident en la seva utilització habitual per part dels usuaris. 
 

• Requisits relatius a la habitabilitat : Garantir unes mínimes condicions d’higiene i 
protecció del medi ambient, per tal que s’assoleixin condicions acceptables de 
salubritat i estanquitat en l’ambient interior i sense deteriorar el medi ambient en llur 
entorn immediat garantint una adequada gestió de residus i d’eficiència energètica en 
l’ús de l’edifici. Protecció mínima en front al soroll per tal que aquest no suposi una 
causa de mala salut dels estadants. Estalvi d’energia i aïllament tèrmic suficient per 
tal de minimitzar l’ús d’energies contaminants. 

 
Per tal de construir aquest marc on es desenvolupin unes edificacions amb un grau de 
control respecte la seva qualitat final s’aprova el Reial Decret 314/2006 de 17 de març pel  
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qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació que conforma el cos normatiu essencial en la 
seguretat en cas d’incendi, entre altres aspectes. 
L’estructura del text que conforma el Codi Tècnic de l’Edificació, en endavant CTE per 
abreviar-ho es composa de dues parts clarament diferenciades per una banda la part I, mes 
dogmàtica, on s’hi exposen les disposicions generals, les condicions tècniques i 
administratives i les exigències bàsiques, aquest últim el punt clau per a l’estudi que ens 
interessa, en aquest apartat i en consonància amb allò exposat a la LOE aquestes 
exigències bàsiques que han de complir els edificis per tal de complir amb el requisit bàsic 
corresponents de la LOE. 
Respecte les exigències exposades a la primera part del CTE, fixem-nos que existeix una 
correspondència amb els requisits que han d’acomplir les edificacions segons la LOE. 
Altrament podem veure l’amplitud tractada, abastant tots els àmbits de l’edificació relatius a 
la qualitat final que ha d’assolir el producte final o edifici. 
La segona part, la mes orgànica consta d’uns Documents Bàsics que son un compendi de 
quines característiques han de tenir les edificacions per tal de garantir els mínims de qualitat 
en els àmbits establerts, els Documents Bàsics corresponen als requisits bàsics de la LOE i 
a les exigències bàsiques del CTE, la correcta aplicació del DB  dona per acomplerta 
l’exigència bàsica corresponents i amb això l’edificació assoleix el requisit bàsic. 
Els Documents Bàsics del CTE són: 
 
DB-SE  Seguretat Estructural 
DB-SI   Seguretat en cas d’Incendi 
DB-SUA  Seguretat d’us i accessibilitat 
DB-HE  Estalvi energètic 
DB-HR Protecció respecte del soroll 
DB-HS  Salubritat 
 
Per tal d’analitzar els aspectes normatius que fan referència als edificis de gran alçada 
seguirem la numeració i ordre del punts del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi 
ja que considero que es tracta d’una bona divisió de la problemàtica dels incendis en els 
edificis; en primer lloc i considerant que la probabilitat d’iniciar-se un incendi en un edifici no 
és zero, i en caldrà poder limitar llur creixement dins dels límits de l’edifici determinant tota 
una sèrie de condicions per tal d’evitar una generalització del problema en tots els espais de 
l’edifici (Propagació Interior). En segon lloc cal limitar les possibilitats de propagació exterior 
a través de les obertures de les façanes i aquestes mateixes en si i en l’encontre amb 
d’altres edificacions adjacents (Propagació Exterior ). En tercer lloc, tot i que segurament el 
mes important, s’haurà de garantir l’evacuació de les persones a través de recorreguts 
segurs ( Evacuació d’Ocupants ), punt que prendrà una gran importància en els edificis de 
gran alçada ja que l’augment de la cota d’evacuació dificulta i alenteix el procés.  
Cal dotar els edificis de instal·lacions contra incendis que puguin actuar o éssers accionades 
pels ocupants o prestar servei als equips de bombers per tal d’actuar sobre un foc interior ( 
Instal·lacions de protecció contra incendis ). Altrament caldrà garantir una accessibilitat 
mínima per als serveis de Bombers en el sentit de garantir una accessos amb unes 
determinades condicions, tenint en compte que sovint les dotacions desplaçades a un 
incendi d’habitatge estan compostes per vehicles pesants de dimensions considerables, els 
accessos per façana han d’existir i complir uns mínims ( Intervenció dels Bombers ). 
Finalment cal assegurar que l’estructura de l’edifici garanteixi la seva estabilitat sota l’acció 
d’un incendi almenys durant un temps estipulat suficient per permetre l’evacuació i 
intervenció a l’incendi. 
 
3.1.1. PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
Tal i com s’ha tractat abastament fins a aquest punt, sabem que existeix la possibilitat 
d’iniciar-se i fins i tot desenvolupar-se un incendi en un edifici, l’exigència bàsica de  
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Propagació Interior s’encamina a la limitació de l’extensió d’aquest incendi dins l’espai 
interior de l’edifici; aquest objectiu s’assoleix compartimentant l’espai en espais mes petits 
anomenats Sectors d’Incendi en els que l’existència d’un foc es podrà garantir la 
permanència d’aquest en el sector durant un temps determinat i suficient. És a dir, amb la 
compartimentació garantim la no generalització de l’incendi a tots els espais de l’edifici en un 
temps determinat. Això s’aconsegueix dotant a aquests sectors d’unes característiques 
constructives tals que permetin el confinament de l’incendi dins seu durant un temps 
determinat. Altrament i en aquest mateix sentit cal controlar els espais ocults i els passos  
d’instal·lacions sobretot a través dels límits dels sectors d’incendi ja que en poden 
comprometre llur estanqueïtat al pas de flames i gasos calents.  
Vegem la definició de sector d’incendi que proposa el CTE. 
Sector d’Incendi: 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 un incendi perquè no es pugui propagar a o des 
de una altra zona de l’edifici. 
La normativa en aquest sentit limita les superfícies màximes ( superfície construïda ) dels 
sectors d’incendi que han d’existir dins dels edificis en funció de l’ús i defineix les 
característiques de resistència al foc dels elements limitadors ( parets, sostres i terres ). En 
referència als inevitables espais ocults i passos d’instal·lacions en aquest punt la normativa 
en limita llurs característiques. 
Fixem-nos que per a la limitació màxima de les superfícies dels sectors d’incendi s’empren 
unitats de superfície ( m2 construïts ) en cap cas es té en compte el desenvolupament 
vertical d’aquestes superfícies construïdes màximes dels sectors, fet rellevant en el cas dels 
edificis de gran alçada. Fixem-nos per exemple en l’Hotel Arts, amb una superfície 
construïda de la planta tipus de 1250 m2, tenint en compte que un sector d’incendi en edificis 
d’us residencial públic pot assolir els 2500 m2, podríem tindre sectors d’incendi que 
comprenguin dos plantes consecutives de l’edifici, sigui quina sigui l’alçada d’evacuació. 
A través de la taula 1.2 la norma estableix les condicions mínimes de resistència al foc que 
han de complir els elements delimitadors dels sectors d’incendi gràcies a les quals aquests 
elements constructius actuen de barrera al pas de l’incendi. Fixem-nos que s’exigeix 
condició de EI-t ( on t és un valor de temps en minuts ), que com sabem es refereix a 
l’estanqueïtat al pas de les flames i gasos calents a través i d’assegurar un gradient de 
temperatura determinat entre ambdues cares ( exposada/no exposada al foc ) de l’element 
considerat. Observem que en aquest punt l’exigència de mes o menys temps en la condició 
EI-t depèn, per una banda i com en el cas de la superfície dels sectors, de l’ús de l’edifici i 
per l’altra de l’alçada d’evacuació, condició, aquesta última determinant en l’evolució 
d’incendis en edificis de gran alçada, tot i que l’èmfasi que se li dóna pot ésser insuficient o 
poc exigit.  
Quan he > 28 m, alçada que contempla tots aquells edificis que em definit com a EGA en el 
present treball, s’exigeix una temporització superior en tots els usos possibles excepte en el 
cas dels aparcaments. Cal destacar que dins del grup d’edificis que compleixen amb la 
condició de he > 28 m hi podem trobar construccions molt diverses i d’alçades molt altes que 
no són contemplades a l’articulat. En aquest sentit, per exemple la diferència exigida entre 
un edifici d’ús residencial públic, com pot ser un hotel, amb 4 plantes sobre rasant i un de 45 
plantes és de EI-90 contra EI-120, 30 minuts que pot semblar insuficient. 
Dins de l’exigència de propagació interior, el Document Bàsic fa referència a tota una sèrie 
d’espais que cohabiten a l’edifici que per la seva naturalesa poden suposar un increment en 
el perill potencial d’inici o afavoriment en la propagació d’un incendi. Com per exemple 
tallers, sales de calderes, cuines, estacions transformadores integrades a l’edifici, sales de 
màquines diverses, laboratoris, zones d’emmagatzematge, etc.  A aquestes zones se’ls hi  
exigeix que restin compartimentades respecte a la resta de l’edifici i de certes condicions 
mes restrictives en altres àmbits. Primerament el Document Bàsic estableix quines són 
aquestes zones a considerar en funció de l’ús de l’edifici i les classifica en tres subgrups en 
relació a llur grau de perillositat baix, mig i alt segons la taula 2.1.  
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Un cop establertes i classificades aquests locals o zones de risc especial ( baix, mig o alt ), 
la normativa estableix a través de la taula 2.2 que es mostra a continuació les 
característiques de resistència al foc de l’estructura, els valors de resistència al foc dels 
elements delimitadors, la necessitat o no de disposar de vestíbul d’independència i la 
distància màxima del recorregut d’evacuació. Es d’importància recalcar que aquestes 
especificitats venen determinades pel grau de perillositat de la zona o local sense tenir en  
compte la situació espacial dins de l’edifici. Molts dels locals o zones de risc especial 
tipificats a la norma poden tenir diferents ubicacions en l’eix vertical suposant graus de  
perillositat diferents a aquest respecte. Així per exemple, un magatzem de productes 
farmacèutics i clínics dins d’un edifici d’us hospitalari ubicat a la planta baixa tindrà la 
mateixa protecció que un altre d’iguals característiques situat a una planta d’hospitalització 
elevada. 
Respecte als passos d’instal·lacions a través d’elements delimitadors de sectors d’incendi i 
la compartimentació dels espais ocults la normativa estableix que per aquests darrers que la 
compartimentació en els espais ocupables haurà de tenir continuïtat en els espais ocults 
com càmeres, falçs sostres, terres elevats, etc. Amb la mateixa categoria de resistència al 
foc i temps de l’espai del que formen part, excepte quan aquests ja formen un sector en si 
mateixos. 
La normativa a través d’aquesta exigència bàsica estableix un límit en el desenvolupament 
vertical de les càmeres no estanques en les que discorrin elements amb característiques de 
reacció al foc que no siguin B-s3,d2, Bl-s3,d2 o millors, a 3 plantes i a 10 metres ( aquest 
punt no s’aplica als shunts de ventilació ni als baixants d’aigües brutes, fa referència a 
espais entre dues capes d’elements constructius com podria ser la càmera d’aire d’una 
façana ventilada ). Certament la propagació de l’incendi a través d’aquests conductes es 
quelcom que preocupa i per tant es garanteix d’aquesta manera en aquest punt.  Val la pena 
comentar que un desenvolupament vertical de 3 plantes a alçades elevades pot suposar un 
problema greu per a l’edifici en relació a un incendi i en aquest sentit la normativa no preveu 
les dificultats que suposa el trobar-se a certes cotes. 
En referència  als passos d’instal·lacions a través d’elements constructius amb funció 
delimitadora de sectors d’incendi la norma exigeix disposar de sistemes d’obturació o 
tancament automàtics d’aquestes obertures en cas d’incendi en aquelles que tenen una 
superfície superior als 50 cm2. 
Fins ara les prescripcions del Document Bàsic pel que fa a la propagació interior s’ha 
afrontat amb aspectes de disseny dels espais i elecció dels elements delimitadors amb 
característiques de resistència al foc determinades però que passa amb els elements 
combustibles que hi ha dins dels edificis i que poden condicionar fortament l’aparició i la 
intensitat d’un incendi d’interior? En aquest punt la norma especifica quin materials emprar 
en els revestiments de terres i parets a través de la taula 4.1 que es mostra a continuació. 
Pel que fa referència a mobiliari, el Document Bàsic tan sols fa referència a aquell mobiliari 
present en els edificis o establiments d’ús pública concurrència que han de complir una sèrie 
de característiques de reacció al foc. 
 
3.1.2. PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
L’exigència de propagació exterior el Document Bàsic l’aborda des d’una triple vessant, 
breument, per una banda la limitació en la propagació exterior horitzontal, en segon lloc 
s’encarrega de limitar la propagació exterior vertical i per últim s’intenta resoldre els  
encontres de façana amb coberta a efectes de propagació d’incendis. Vegem-les mes 
detingudament. 
La propagació horitzontal exterior és un greu inconvenient en relació a la propagació 
d’incendis des d’un edifici o sector d’incendi a un altre ( edifici o sector ) de proper a través 
d’alguna de les seves façanes, certament és una problemàtica a tenir en compte tot i que en 
els edificis de gran alçada aquesta problemàtica desapareix a partir de certa cota d’alçada 
trobant-se sol l’edifici en el espai.  
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Tot i això la norma soluciona aquest possible escenari garantint certa distància entre les 
zones EI<60 dels límits dels edificis o sectors que varia en funció de l’angle que formen 
entre si els plans de les façanes segons la taula que s’exposa a continuació.  
 

   

   
  Figura 3.1. Distàncies horitzontals [21]. 

 
Anotar que tot i que no es quelcom molt rellevant per al tema que ens ocupa, l’articulat no 
preveu el tracte de situacions en alçada. Per exemple tindria sentit afegir un coeficient 
d’alçada que incrementes la distància que han de mantenir els paraments en funció de  
l’angle, requerint de mes distància o major protecció a mesura que s’eleva la cota 
d’evacuació. En un altre sentit, cal considerar que les corrents d’aire i l’efecte de 
turbulències que aquestes provoquen als paraments dels edificis a certes alçades pot 
accelerar el procés de propagació horitzontal i per tant caldria considerar aquestes 
situacions. 
Pel que fa a la propagació vertical exterior entre dos sectors d’incendi, tema importantíssim 
pel que fa a la progressió de l’incendi a través de diferents plantes, i sovint causa de la 
propagació d’incendis en edificis de gran alçada, la norma estableix la distància mínima que 
hi ha d’haver entre elements EI<60 segons la taula següent: 
 

    
   Imatge 3.1. Propagació exterior [10] 

 
Com en el cas anterior la normativa no contempla la particularitat de les situacions en 
alçada, senzillament estableix que la distància mínima entre elements EI<60 de sectors 
d’incendi diferents serà d’1 metre. La norma contempla l’excepció de que existeixi una 
prolongació del forjat que delimita els sectors o l’existència d’algun element que trenqui la 
verticalitat, en aquest cas la distància es pot reduir a raó de la longitud que sobresurt 
l’element respecte el pla de façana. 
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Per la mateixa raó que s’ha esmentat en el punt anterior podria ampliar l’abast de la norma 
el contemplar la cota d’evacuació a partir d’un coeficient d’alçada que incrementés 
progressivament la distància entre elements EI<60 o la protecció d’aquests últims. 
En referència a l’encontre d’una façana amb una coberta delimitant sectors d’incendi 
diferents, el Document Bàsic estableix una correspondència en les distàncies respecte la 
horitzontal i la vertical d’elements EI<60 d’ambdós elements segons la figura --- que es 
mostra a continuació. Seguint la línia d’aquest apartat sobre propagació exterior, en aquest 
punt tampoc es té en compte la cota on es produeix l’encontre. 
 
3.1.3. EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
 
La resolució de l’evacuació d’ocupant es basa en el la disposició i dimensionament d’una 
sèrie d’elements destinats a permetre als estadants d’un edifici abandonar-lo en cas 
d’emergència. D’entrada es preveu certa protecció per a usos Comercial, Pública 
Concurrència, Docent, Hospitalari i Residencial Públic on Administratiu quan resten integrats 
en un edifici d’us diferents; preveient sortides independents i compartimentades que serviran  
únicament a aquell ús. El fet essencial per a un correcta previsió en l’evacuació d’ocupants 
passa per realitzar una correcta previsió del nombre de persones que poden romandre dins  
de l’edificació; amb la taula 2.1 s’especifiquen les densitats d’ocupació a considerar que 
depenen únicament de l’ús de l’edifici, valors que es mouen entre l’1 m2/persona fins als 40 
m2/persona. 
Seguidament cal determinar, i així ho fa el cos normatiu, de quantes sortides ha de disposar 
una planta habitable d’un edifici. Aquest és un punt fonamental que pot dificultar o per contra 
facilitar l’evacuació en una situació anòmala d’estrès en el marc d’un incendi interior, on la 
normativa no es posiciona d’una manera clara com seguidament esposaré. Emprant la taula 
3.1 sobre el nombre de sortides de planta i longitud dels recorreguts d’evacuació es divideix 
l’univers possible en dues opcions: per una banda aquells edificis que la norma permet 
l’existència d’una única sortida de planta i per l’altra els qui necessàriament caldrà dotar de 
mes d’una sortida. Aquesta diferenciació depèn bàsicament de la densitat d’ocupació 
prevista a l’edifici sense tenir en compte el concepte d’alçada d’evacuació, permetent 
situacions en les que edificis alts amb ocupació baixa solament disposin d’una sortida de 
planta. Aquest fet des d’una perspectiva d’actuació en cas d’emergència pot ser vital, ja que 
el problema no és el fet que aquesta sortida no sigui capaç d’encabir a tots els ocupant sinó 
el fet que aquesta via es vegi afectada d’alguna manera per l’incendi i no hi hagi possibilitat 
de cercar una alternativa. 
Seguidament caldrà dotar de dimensions als elements pensats per a l’evacuació o que 
constitueixen el suport del vector d’evacuació, això és, determinar les dimensions d’escales, 
passadissos, etc. I es duu a terme amb la taula 4.1. 
Per finalitzar l’anàlisi d’aquest punt cal endinsar-se en la tipologia d’escales, tema que 
considero un gran èxit de la norma, el grau de protecció de les escales depèn única i 
exclusivament de l’alçada d’evacuació i l’ús de l’edifici. En tots els casos, els edificis que en 
el present treball és consideren EGAs la norma estableix que es dotin de la màxima 
protecció en aquest sentit, això és, escales especialment protegides. Les escales són les 
vies que permeten la transició vertical des de diferents cotes i per tant la base de l’evacuació 
d’un edifici que es desenvolupa en mes d’una planta i les que s’executaran en edificis de  
gran alçada la norma els exigeix la màxima protecció que entre d’altres prescripcions tenen 
resolta l’evacuació de fums dins del seu àmbit. 
 
3.1.4. INSTAL·LACIONS DE PCI 
 
La protecció activa dels edificis es regeix en el quart apartat del Document Bàsic SI, on 
s’estableixen les dotacions mínimes d’elements de protecció activa de les quals s’han de 
dotar els edificis.  
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Els condicionants de l’edifici que en determinen els dispositius son l’ús, la superfície 
construïda i l’alçada d’evacuació, però no de manera conjunta sinó que cada tipologia 
d’instal·lació o sistema en depèn d’un o dues d’aquests.  
 
Boques d’incendi equipades = f(superfície construïda) 
Columna seca = f(alçada d’evacuació) 
Instal·lació automàtica d’extinció = f(alçada d’evacuació) 
Sistema de detecció i alarma = f(superfície construïda) 
Sistema d’alarma = f(superfície construïda) 
 
En aquest punt la norma queda limitada pel que fa al tracte dels edificis de gran alçada, tot i 
que alguns dels dispositius de protecció activa en depenen d’altres no. Referents als que no 
depenen del condicionant de l’alçada d’evacuació hi trobem les boques d’incendi que 
representen una instal·lació molt important i freqüentment emprada pels serveis de Bombers 
per tal d’afrontar un incendi interior en EGAs a mode d’abastament d’aigua contra incendis o 
utilitzant la pròpia instal·lació per a la progressió i extinció. Quant als sistemes de detecció i 
alarma en els darrers anys s’han demostrat com elements preventius que permeten un ràpid 
abordatge del problema dels incendis en els edificis, afavorint una evacuació i una activació  
dels serveis d’emergència precoços. Altre cop la norma en aquest punt no es exhaustiva en 
l’àmbit dels EGAs. 
 
3.1.5. INTERVENCIÓ DE BOMBERS 
 
En el punt cinquè la norma estableix una sèrie de requisits en relació a l’aproximació i a la 
intervenció dels bombers en l’entorn immediat de l’edifici així com els possibles accessos a 
través de la pell d’aquest. En aquest apartat contemplen: condicions d’aproximació ( 
dimensions mínimes de les vies, capacitat portant d'aquestes, etc. ), entorn de l’edifici en 
quant a dimensionats dels espais de maniobra a nivell de rasant i accessibilitat per façana. 
En relació a l’estudi específic dels edificis de mes de 35 metres d’alçada d’evacuació cal 
aportar les següents observacions: 
En relació a l’entorn de l’edifici en el punt 1.c es defineixen les màximes separacions que hi 
ha d’haver entre els vehicles de bombers i la façana de l’edifici; en els edificis amb alçades 
d’evacuació superiors als 20 metres la norma exigeix un màxim de 10 metres. Aquest punt la 
norma es un tant ambigua ja que la necessitat de disposar d’un espai determinat davant les 
façanes principals ( aquelles que disposen d’obertures practicables ) es per poder assegurar 
un determinat emplaçament per als vehicles autoescales, concebut principalment per a 
accedir als accessos existents en les façanes a diferents alçades i per poder projectar aigua 
des de l’exterior a diferents alçades. De l’estudi de les característiques de la dotació actual 
d’autoescales al Cos de Bombers de Barcelona se n’extreu que requereixen d’una distància 
de 10 metres des del centre de la torreta ( el centre de l’eix transversal ) fins al pla vertical 
on s’hagi d’efectuar el rescat per tal d’assolir la màxima alçada operativa del vehicle, per tant 
allò especificat a la norma pot resultar insuficient en la majoria de casos ja que la distància 
de 10 metres no permet emplaçar el vehicle per a maximitzar llur alçada operativa i menys 
encara per permetre la rotació de l’escala un cop situada. 
Respecte a l’accessibilitat per façana la normativa contempla l’existència d’accessos 
exteriors i n’especifica llurs característiques i homogeneïtat en tot el pla de façana, altrament  
en cap cas determina una tipologia d’identificació des de l’exterior. La realitat es que molts 
dels edificis de gran alçada son edificis singulars en els que la pell de l’edifici respon no 
solament a qüestions tècniques sinó que també a una estètica determinada, fet que sovint 
dificulta la comprensió des de l’exterior d’on estan situats els punts d’accés.  
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3.1.6. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
  
Les consideracions relatives a l’estructura ja s’han comentat àmpliament durant el capítol 
anterior, es remet al lector interessat a consultar els apartats ..... del capítol 2. 
 
3.2. NORMATIVA AUTONÒMICA 
 
Per a les activitats d'ús no industrial, que comprenen els usos residencial, administratiu, 
comercial, residencial públic, docent, hospitalari, pública concurrència i aparcament, cal 
aplicar el Codi tècnic de l'edificació (CTE) (Reial decret 314/2006, de 17 de març i posteriors 
modificacions i correccions), i concretament el Document bàsic seguretat en cas d'incendi 
(DB-SI) i el Document bàsic seguretat d'utilització i accessibilitat (DB-SUA), incloent les 
posteriors modificacions aprovades pel Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, les 
aprovades per l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril i les aprovades pel Reial decret 173/2010, 
de 19 de febrer. Aquest codi tècnic es va aplicar de forma transitòria conjuntament amb 
l'antiga Norma bàsica de l'edificació NBE-CPI/96, entre el 29 de març i el 29 de setembre de  
2006. A partir d'aquesta data, ja només es pot aplicar el Codi tècnic de l'edificació, quedant 
totalment derogada la citada norma bàsica. 
Les Instruccions Tècniques Complementàries, aprovades per mitjà de les Ordres 
INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012, d’11 d’octubre, del Departament d’Interior, 
complementen les reglamentacions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas  
d’incendi als edificis en qüestions específiques o particulars. Concretament, existeixen  
Instruccions Tècniques que complementen el RSCIEI, Instruccions Tècniques que 
complementen el CTE i, per últim, Instruccions Tècniques que complementen de forma 
genèrica totes les reglamentacions. 
 
3.3. NORMATIVA MUNICIPAL ( BARCELONA ) 
 
La ciutat de Barcelona té una reglamentació pròpia en matèria de prevenció d’incendis 
pionera que es desenvolupa a través de l’Ordenança Municipal de condicions de protecció 
contra incendis de l’any 2008.  
Un primer punt a considerar és l’enorme participació i intervenció del Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvaments qui a través de la seva divisió de normativa i prevenció, 
havent d’emetre un informe preceptiu en els tràmits dels expedients de sol·licitud de 
llicències municipals d’obres i/o activitats en determinats supòsits, sobretot aquells que 
representen situacions mes exposades, en particular i en relació a l’estudi dels edificis de 
gran alçada, cal emetre l’informe sempre que l’alçada d’evacuació superi els 28 metres. Així 
doncs qualsevol construcció qualificada de gran alçada passa per una primera verificació per 
part de Tècnics del Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona. 
Es una normativa que complementa l’exigida per Codi Tècnic, en alguns punts mes 
restrictiva i en d’altres mes lax. Un punt interesant a considerar i que supera el CTE amb 
escreix és la necessitat dels plans d’autoprotecció que l’ordenança de Barcelona exigeix per 
a un grup d’activitats i condicionants de l’edifici com son [26]: 
 

• Edificis amb alçada d’evacuació superior als 28 metres, excloent els edificis 
d’habitatges tot i que per aquests s’exigeix la presència de cartells informatius que 
han de restar visibles per als ocupants de l’edifici, que aportin la informació 
necessària per a una actuació adequada en cas d’incendi. 

• Hospitals i centres sanitaris 
• Espectacles 
• Establiments residencials públics amb un nombre d’habitacions superior a 30 
• Establiments de pública concurrència amb una superfície útil superior als 500 m2 

 



Estudi dels condicionants estructurals i aspectes normatius relacionats amb l’evolució 
d’incendis en edificis de gran alçada 
84 

 
El contingut dels plans han de disposar com a mínim dels següents documents: 
 

• Document 1: Avaluació del risc 
• Document 2: Instal·lacions de protecció 
• Document 3: Pla d’emergència i evacuació 
• Document 4: Implantació i simulacres 

 
Es tracta d’un punt molt important, l’aspecte formatiu d’autoprotecció que dona molt bons 
resultats en cas d’incendi. El fet que l’usuari de l’edifici tingui certes nocions i habilitats 
respecte el comportament de l’incendi i de les primeres accions a realitzar faciliten 
enormement la intervenció posterior dels serveis d’extinció i minimitza les dificultats d’una 
possible evacuació de l’edifici. Els documents exigits per al correcte compliment d’aquest 
punt son suficientment amplis per tal de garantir una correcta avaluació i posta en practica 
d’accions per part dels usuaris davant l’afectació d’un incendi. 
Respecte les exigències d’instal·lacions contra incendi presents als edificis l’Ordenança de 
Barcelona va un pas mes enllà en determinats casos, per exemple en la necessitat de la 
presència de les boques d’incendi equipades depèn únicament de l’alçada d’evacuació en  
comptes de dependre de la superfície construïda com en el cas del CTE. En el cas de les 
columnes seques exigeix una independència entre les instal·lacions ascendents que 
serveixen a plantes sobre resant i la instal·lació descendent servint a plantes soterrades. 
Pel que fa al tracte dels edificis de gran alçada la Ordenança municipal fa especial menció 
en el seu Annex 3 que s’ocupa de les disposicions per a edificis amb alçada d’evacuació 
superior als 50 metres. S’hi tracten els següents punts: 
 

• Accessibilitat de Bombers 
Es garanteix l’accessibilitat a 2 façanes, una de les quals ha de ser la de major 
dimensió i en tot cas el 50% del perímetre de l’edifici ha d’ésser accessible; essent 
aquest un punt mes restrictiu que lo exigit al CTE.  
L’existència d’ascensor d’emergència ja prevista per CTE es complementa exigint un 
vestíbul d’independència ventilat comunicat amb una de les escales especialment 
protegides de l’edifici. 
Es preveu una reserva d’un espai cada 8 plantes de 25 m2 lliure d’obstacles 
comunicat directament amb l’escala i el vestíbul d’independència de l’ascensor 
d’emergència, conformant un sector d’incendi amb elements compartimentadors EI-
180 conforme a CTE. Aquest espai es justifica directament per les necessitats 
logístiques dels equips d’emergència a l’afrontar un incendi en alçada, com son 
l’emmagatzematge d’equips de protecció, elements per a la instal·lació pròpia de 
transport d’aigua i emplaçament de punts de recepció de ferits o centres de 
comandament durant l’emergència. 

• Evacuació i restriccions a l’ocupació 
En aquest punt destacar la prohibició de l’ús de pública concurrència ( tipus 
discoteques, cinemes, teatres i espectacles en general ) en plantes amb alçada 
d’evacuació superior als 28 metres. 

• Compartimentació i estructura 
Es garanteix en qualsevol punt una resistència al foc R-180. 
Corregeix un dels punts foscos del CTE en relació a la definició de sector d’incendi 
exigint que cada planta que tingui una alçada d’evacuació superior als 28 m ha de 
conformar un sector d’incendi, abandonant el criteri de la superfície construïda sense 
tindre en compte l’alçada on es desenvolupa l’espai. 

• Instal·lacions de protecció contra incendis 
Presència d’una instal·lació automàtica d’extinció a la totalitat de l’edifici, 
preferentment essent un sistema d’extinció per ruixadors d’aigua. 
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Presència de boques d’incendi equipades de 25 mm però amb sortida de 45 mm i 
per tant dimensionades per aquest darrer diàmetre, disposades a tot l’edifici. 
Reserva d’aigua per garantir el cabal simultani de ruixadors i boques d’incendi durant 
un mínim de dues hores, cal disposar d’un mínim de dos dipòsits d’abastament, un 
dels quals ha de restar a una alçada superior als 45 metres alimentat des de la 
columna seca. 

 
L’annex 3 de l’Ordenança Municipal de condicions de protecció contra incendis fent aquesta 
especial menció a la singularitat dels edificis de gran alçada aporta un avenç significatiu pel 
que fa al tracte diferencial que aquestes construccions requereixen i que no es veu reflectida 
en la norma estatal. Ressaltar l’apunt sobre l’autoprotecció en tant que son prescriptius els 
plans d’autoprotecció en determinades situacions, en particular en condicions de molt alta 
alçada, punt absolutament descuidat en la majoria de cossos normatius. 
 
3.4. PROPOSTES DE MILLORA DE LA NORMATIVA PRÒPIA 
 
Un cop exposada la normativa en vigor i recollint tots els comentaris fets en els apartats 
precedents podem arribar a les següents deficiències i per tant a un punt de partida per tal 
d’aportar-ne solucions. 
Des d’una perspectiva global i tenint en compte la complexitat del fenomen d’un incendi 
interior, extensament exposada en el capítol 1, la metodologia emprada actualment es basa 
en massa pocs i poc definits paràmetres, l’anàlisi dels quals no permet un enfoc precís i 
particular per a cada edifici. Es tracta d’un mètode convencional com s’explicarà durant la 
primera part del capítol quart, en el que en base a les variables de ús, alçada d’evacuació i 
superfície construïda determina tot allò referent a la protecció contra incendis. La pràctica 
demostra que l’aplicació en edificis convencionals es eficient i aquest fet ve corroborat per la 
disminució del nombre d’incendis en edificis d’ençà de l’entrada en vigor de CTE segons 
l’estudi sobre víctimes en incendis interiors que la fundació MAPFRE publica cada any 
podem veure a la figura 3.2 un clar descens del nombre de víctimes en el període comprès 
entre l’any 1980 i l’actualitat, període que comprèn l’entrada en vigor de cossos normatius en 
l’àmbit de la prevenció d’incendis i aspectes normatius relacionats. [42]. 
 

   
  Figura 3.2. Evolució del nombre de víctimes en incendis [42]. 

 
L’anàlisi del risc d’incendi i de les mesures a adoptar en edificis singulars, en particular 
aquells que tenen alçades d’evacuació importants aquesta metodologia queda coixa ja que 
no pot aproximar-se a la realitat que pot suposar un incendi en aquest entorn mes complex. 
En aquest sentit el tracte d’edificis singulars ha de fer-se amb programes de simulació 
computacional d’incendis plantejant diferents hipòtesis d’inici d’incendi determinades per 
mètodes probabilístics o basats en l’anàlisi de situacions anàlogues similars. En aquest punt 
recalcar que no es tracta de desestimar els mètodes convencionals ( com el CTE ) ja que tot 
i ésser imperfectes poden suposar un punt de partida per a un posterior i mes profund 
anàlisi. En el mateix sentit i donada l’aspecte ocupacional d’aquest edificis és imprescindible 
un estudi acurat de l’evacuació de l’edifici emprant altra vegada programes de simulació, els 
resultats del qual han de servir per a ajustar els paràmetres i si cal intervenir en aspectes 
d’auto-protecció que no es tenen en compte en cap cas a la normativa vigent. 
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Un anàlisi mes detallat en el redactat actual del DB-SI, amb incidència en el tracte dels 
edificis de gran alçada i deixant per al capítol posterior l’estudi dels MSCI i llurs aplicacions 
ens porta a concloure el següent: 
Pel que fa a la propagació interior i al concepte subjacent de la compartimentació ha quedat 
clar la manca de consideració del desenvolupament vertical dels sectors d’incendi 
considerant únicament la variable de la superfície construïda. En relació a les prestacions 
dels elements constructius que delimiten els citats sectors la seva consideració es fortament 
arbitrària sense tenir en compte la càrrega de foc real i consideracions relatives a la 
ventilació. 
La propagació exterior manca de la consideració d’alçada en les seves prescripcions, el fet 
que l’extinció exterior amb auto-escales queda limitada per l’alçada d’operació d’aquestes, 
inferior als 44 metres, com es va demostrar durant l’incendi de la Torre Windsor a Madrid. 
Això implica una millor atenció a la propagació vertical a partir d’alçades superiors als 45 
metres que dificulti la propagació. Altrament les tipologies de façana emprades en aquests 
tipus d’edificis solen ésser innovacions recents fetes a mida per adaptar-se a geometries 
sovint complexes, aquest fet determina encara mes una consideració computacional del 
problema adaptat a les especificitats del mateix. 
El tercer punt, l’evacuació té una relativament bona formulació en la línia que segueix la 
normativa actual, es tracta d’un dimensionat dels medis d’evacuació en funció d’uns valors 
d’ocupació amb tendència alcista i per tant quedant-se pel cantó de la seguretat. La 
mancança principal en aquest punt és la falta total de consideració del factor humà, per una 
banda s’obvia el factor humà i conseqüentment no s’aporta cap tipus de solució a nivell 
formatiu i d’autoprotecció. Cal esmentar el tracte en aquest sentit que té la Ordenança de 
condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona del 2008 en la que 
apareix el concepte de pla d’auto-protecció prescriptiu per certs edificis; és un primer pas tot 
i que insuficient ja que la immensa majoria d’edificis, molts d’ells de gran alçada no 
compleixen els requisits establerts. En aquest sentit l’autoprotecció hauria d’ésser un dret 
dels ciutadans a rebre certa informació en relació a la correcta actuació en cas de trobar-se 
en presència d’un incendi interior, estem parlant d’informació capaç de salvar vides. En 
aquest sentit des del cos de Bombers de Barcelona es duu a terme una tasca en matèria de 
formació en cas d’incendi per a escoles anomenada “tanca la porta al foc” que es realitza a 
l’aula de Prevenció situada al parc de Bombers de la Vall d’Hebrón en la que s’explica a 
través d’una sèrie de tallers i activitats didàctiques com es comporta l’incendi, quines 
mesures a adoptar davant de situacions habituals i quotidianes que mal tractades poden 
suposar un incendi, etc. 
Al punt SI.4 sobre les instal·lacions de protecció contra incendis es torna a caure en l’error 
de no considerar alçades considerables i els edificis singulars. Tot i que en principi la 
disposició d’instal·lacions en funció de l’ús, alçada d’evacuació i superfície construïda no es 
del tot deficient es basa en criteris massa generalistes. En aquest aspecte destacar la poca 
aparició dels sistemes de detecció tant útils pel que fa a l’activació precoç de la cadena de 
supervivència en cas d’incendi. 
L’accés a l’edifici i al seu entorn per part dels equips de bombers que resol el punt cinquè es 
força encertat excepte en el punt que fa referència a l’accessibilitat per façana pel que fa a la 
identificació dels punts accessibles. Altre cop la normativa municipal supleix aquest buit 
especificant que cal que aquests punts siguin fàcilment identificables des de l’exterior per 
part de bombers. 
Pel que fa a la protecció dels elements estructurals es extensament tractat en el capítol 
segon del present treball. 
En resum podem concloure que cal un viratge en l’enfoc de la normativa actual pel que fa a 
consideracions d’edificis singulars cap a una perspectiva mes feta a mida per a cada situació 
concreta. 
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4. PROGRAMES DE SIMULACIÓ COMPUTACIONAL D’INCENDIS 
 
4.1. INTRODUCCIÓ 
 
Els incendis interiors com s’ha pogut veure en tot el present treball suposen un risc important 
per a les persones en un primer moment, pels béns en si i pel medi ambient. A les societats 
modernes a mes, un incendi d’habitatge o un incendi en el si d’una construcció suposa una 
alarma social important mes enllà dels danys causats per l’incendi concret.  
Aquests fet ha permès que en els darrers anys, sobretot a partir de la segona part del segle 
XX,  s’intensifiqués tot allò que fa referència a la avaluació del risc d’incendi i el coneixement 
del comportament dels materials presents a les construccions en vers al foc, per tal de poder 
minimitzar la probabilitat d’ocurrència de l’incendi, la minimització dels efectes i reducció de 
les conseqüències que se’n deriven.  
Així apareixen una sèrie de mètodes d’avaluació del risc d’incendi els quals tractarem amb 
mes deteniment, centrant-nos en aquells mes actuals, en el present capítol.  
 
4.2. MÈTODES D’AVALUACIÓ D’INCENDIS 
 
Una perspectiva general sobre els mètodes existents d’avaluació del risc d’incendi en les 
edificacions ens condueix a una classificació en dos grans grups; els mètodes escalars o 
convencionals i els mètodes vectorials [27]. Els primers son els mes emprats per les 
reglamentacions actuals en matèria de prevenció d’incendis per la seva facilitat en l’aplicació 
en un gran nombre de situacions, altrament la simplicitat aporta punts foscos en 
determinades situacions. Amb el progrés de les ciències de la computació i les capacitats de 
càlcul actuals permeten l’ús de programes de simulació computacional d’incendis que poden 
aproximar-se molt a un escenari real implementat en un edifici real considerant-ne moltes de 
les variables condicionants del possible incendi. 
     
4.2.1. MÈTODES CONVENCIONALS D’AVALUACIÓ D’INCENDIS 
 
Els mètodes convencionals actuen avaluant el risc d’incendi en base a una sèrie de 
paràmetres tabulats com poden ésser l’ús de l’establiment, superfície, alçada d’evacuació, 
etc. I estableixen quines mesures a adoptar en aspectes d’instal·lacions de protecció activa i 
passiva, resistència al foc de l’estructura i en determinats casos aspectes d’autoprotecció. 
Així determinen en risc i les mesures de protecció en base a normes i directrius preceptives 
amb un enfoc bàsicament en els sistemes de seguretat. Son els mes estesos a l’actualitat, 
presents en la majoria dels cossos normatius en matèria de protecció contra incendis.  
Així el marc normatiu nacional en matèria de protecció contra incendis ve determinat pel RD 
314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació en particular el 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi per a establiments no industrials àmpliament 
comentat en el capítol 3 del present treball i el RD 2267/2004 de 3 de Desembre, pel que 
s’aprova el Reglament de Seguretat CI en establiments industrials ( RESCEI ), son mètodes 
convencionals o escalars que estableixen les mesures necessàries en protecció contra 
incendis en base a un anàlisis del risc basat amb les metodologies que s’estableixen en els 
diferents documents de la norma [27].  
Existeixen d’altres enfocs complementaris a als anteriors que permeten avaluar el risc 
d’incendi en fase de disseny o en fase d’explotació a partir de mètodes de reconegut prestigi 
internacional com el mètode del coeficient K, el mètode del factor α, mètode MESERI, 
Gretener, Gustav-Purt, ERIC o FRAME [27]. 
Els mètodes del coeficient K i factor α serveixen per a determinar les condicions d’aïllament 
necessàries de les delimitacions constructives d’un sector d’incendis considerat, avalua la 
consideració de EI-t dels elements delimitadors. Les possibilitats d’ambdós mètodes son 
molt similars pel que fa a l’aplicació tot i que difereixen en els índex de valoració.  
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En el mètode del coeficient K s’hi fa una extensa i detallada referència als elements de 
protecció activa i a les mesures de seguretat a implantar, tot i que a la practica les opcions 
són masses i de difícil aplicació. El del factor α tot i ser de mes fàcil aplicació no considera 
dins del seu anàlisi mesures de protecció habituals com la presència de boques d’incendi 
equipades [40]. El mètode del risc intrínsec treballa en base al càlcul de la càrrega de foc 
d’un sector, apareix a l’any 1981 i el seu coneixement es generalitza posteriorment gràcies a 
la seva inclusió en el Reial Decret 786/2001 de 6 de juliol, pel que s’aprova el  Reglament de 
Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials. És útil com a punt de partida per a 
molts d’altres mètodes. Determina en base a la caracterització de l’establiment, les mesures 
preventives tant a nivell de protecció activa com de passiva necessàries per a la protecció 
de l’espai estudiat. Es tracta d’un mètode de fàcil aplicació des d’un punt de vista conceptual 
però de difícil aplicació pràctica alhora que esta fortament pensat per a establiments o 
edificis de caire industrial. El mètode Meseri molt útil per a la valoració global del risc 
d’incendi és un mètode senzill, ràpid i àgil [40], tot i les seves limitacions serveix per a donar 
una visió general i ràpida del risc assumit per l’establiment. El mètode empra dos grups de 
variables, un primer grup de tots aquells factors que generen o agreugen el risc d’incendi ( 
com poden ésser factors propis de les instal·lacions, càrrega del foc, etc. ) i un segon grup 
on es valoren tots aquells condicionants que actuen en pro de la seguretat en vers l’incendi. 
S’obté un valor numèric del risc que a través d’una taula s’extreu la qualificació d’aquest en 
termes d’acceptabilitat. El mètode Gustav Purt aporta una primera aproximació a les 
instal·lacions de protecció contra incendis necessàries, es tracta d’una aproximació 
simplificada del mètode Gretener,  basant-se en paràmetres referents als riscos per a l’edifici 
i al seu contingut. Un cop calculats ambdós valors el mètode explica com introduir-los en 
una gràfica per tal d’extreure’n les mesures de prevenció a adoptar. L’inconvenient que 
presenta aquest mètode és que no determina en precisió els sistemes a emprar, per 
exemple no explicita el tipus de detector o el sistema concret d’extinció necessari que cal 
que vinguin determinats per un anàlisi ulterior.  
El mètode Gretener és un dels mes emprats a l’actualitat conjuntament amb el de risc 
intrínsec ja que abasta un gran grup de casos i situacions. Aporta un valor numèric  
Finalment el mètode ERIC complementa l’anterior pel que fa al tracte del temps d’evacuació 
i l’opacitat dels fums. Funcionament similar al G. Purt però disposa de tres gràfiques per a 
l’obtenció de la protecció que diferencien usos industrials, administratius i habitatges.  
 
MÈTODE INTRÍNSEC MESERI G. PURT GRETENER ERIC 

AUTOR Miner MAPFRE Gustav Purt M. Gretener Surrat i Cluzel 

ANY 1981 1978 1971 1965 1977 

PAIS Espanya Espanya Alemanya Suïssa França 

APLICACIÓ  Establiments d’ús 
industrial 

Zones de risc i 
dimensions mitges 

Zones de risc mig Qualsevol tipus 
d’edificació, inclou 
usos industrials 

Qualsevol tipus 
d’edificació, inclou 
usos industrials 

OBJECTIUS Avaluació  del nivell 
de risc d’incendi 
degut a la càrrega 
tèrmica i 
combustibilitat dels 
materials en 
f(activitat 
desenvolupada). 

Avaluació del risc 
global d’incendi de 
forma ràpida i 
simple. 

Avaluació del risc 
d’incendi emprant 
dos valors: risc per 
a l’edifici i risc per al 
contingut, 
considerant 
indirectament a les 
persones. Proposa 
mesures de 
detecció i extinció 
orientatives. 

Avaluació del risc 
d’incendi emprant 
un únic valor. 
Consideració de 
l’ocupació de forma 
indirecta. 

Avaluació del risc 
d’incendi emprant 
dos valors, un 
referenciat als béns 
i l’altre a les 
persones. 

CÀLCUL  1 única equació. 1 única equació. 2 equacions i una 
representació 
gràfica d’on s’obté 
la protecció. 

1 única equació. Es 
compara el valor 
obtingut ( risc 
efectiu ) amb un 
valor de risc 
admissible. 

2 equacions i una 
representació 
gràfica que 
determina la 
necessitat de 
protecció extra. 
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FACTORS QUE 
AGREUGEN EL 
RISC D’INCENDI 

Risc de l’activitat, 
coeficient de 
combustibilitat i 
densitat de càrrega 
del foc. 

Construcció, 
situació, processos, 
factors de 
contracció, 
propagabilitat i grau 
de possible 
destrucció. 

Càrrega tèrmica, 
combustibilitat, 
sector contra 
incendis, perill per 
als ocupants, fums i 
béns. 

Càrrega de foc del 
mobiliari, 
combustibilitat, 
fums i toxicitat, etc. 

Les mateixes que 
en el mètode 
Gretener afegint-hi 
l’opacitat dels fums 
i el temps 
d’evacuació. 

FACTORS QUE 
REDUEIXEN EL 
RISC D’INCENDI 

En funció del risc 
determinat � tipus 
de mesures a 
adoptar 

Espai vigilat o no, 
presència 
d’elements de 
protecció activa. 

Per al risc calculat 
la gràfica ens dirà 
les mesures a 
adoptar. 

Elements de 
protecció activa i 
elements relatius a 
la construcció. 

Elements de 
protecció activa i 
elements relatius a 
la construcció. 

OBSERVACIONS Mètode recolzat per 
un reglament. 

Mètode molt 
adequat per a 
primeres i ràpides 
aproximacions. 

Mètode complet i 
metòdic. 

Mètode complet i 
metòdic.  

Té en compte les 
persones com a risc 
independent. 

Taula 4.1. Taula comparativa dels mètodes d’avaluació del risc d’incendi [40]. 

 
4.2.2.  MÈTODES DE MODELATGE I SIMULACIÓ COMPUTACIONAL D’INCENDIS 
 
En el present treball, concretament en el Capítol 1 en el que s’intenta aproximar al fenomen 
de l’incendi des d’una perspectiva científica, se n’extreu la dificultat de la missió, que 
requereix de profunds coneixements en matèria de mecànica de fluids, termodinàmica, 
termoquímica i degradació química dels sòlids. Les equacions que descriuen els fenòmens 
que es donen en un incendi i els quals en determinen llur comportament són conegudes a 
diferents nivells depenent de a quina fem referència per part de la comunitat científica. La 
dificultat radica en l’avaluació de totes elles per a conformar una visió general del 
desenvolupament d’un incendi en un espai determinat, apareixent complexos sistemes 
d’equacions que requereixen de grans potències de càlcul per a la seva resolució. Així 
l’aparició i posterior desenvolupament dels MSCI va lligada a l’evolució de la ciència de la 
computació. 
Els models de simulació computacional d’incendis sorgeixen durant la dècada dels anys 80 
paral·lelament a l’avenç en mecànica computacional de fluids ( Computational Fluid 
Dynamics, CFD en anglès ), tot i que els mètodes de simulació computacional en d’altres 
àmbits ja existien en un estat molt embrionari, a principis dels 40, per exemple els emprats 
en el disseny de la primera bomba atòmica dins del famós Projecte Manhatan dirigit pel Dr. 
Oppenhaimer. 
Existeixen certs àmbits del coneixement els quals solament podem aproximar-nos-hi amb 
models de simulació computacional, es tracta de l’estudi de fenòmens els quals es 
impossible la reproducció a la realitat o que la seva reproducció requereix de grans i 
complexes infraestructures, elevats costos o que la seva realització implica l’assumpció de 
perills no assumibles. Aquest és el cas de l’estudi de l’evolució dels incendis dins de les 
edificacions [3].  
En la teoria general dels models de simulació computacional ( MSC ), el model és la 
representació simplificada d’un sistema estudiat [27], i aquest poden ésser físics, gràfics o 
matemàtics. Un model físic representa a escala una propietat física del sistema estudiat, els 
models gràfics son diagrames representatius que descriuen el comportament d’un 
determinat sistema, i els matemàtics entesos com el conjunt d’expressions matemàtiques 
que expressen les variables que determinen el comportament del sistema. Des de la 
perspectiva dels MSCI el tipus de model que te sentit és el matemàtic que pot ésser 
implementat ( software ) en una computadora [3]. 
Les equacions que governen un incendi interior com dèiem en el paràgraf anterior les 
coneixem i són les següents [30]. Constitueixen una primera aproximació al model 
matemàtic per a un MSCI. 
 
 Equació de conservació de la massa: 
 �A�= # ��V � @ 
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 Equació de conservació de la espècie: 
 ��= �A;9� # �A;9�V # ��;9V � �A�9�;9 #�� 9��� 
 
 Equació de conservació del moment ( Navier-Stokes equations ):  
 �V�= # �V��V # ��A � U # ��A  

 
 Equació de conservació de la energia: 

 ��= �A�� # �A�V � �M�= # V�M− ��% # ���� #h�A�9�9�;99
 

 
El terme model computacional fa referència al model matemàtic implementat en una 
computadora per tal d’efectuar els experiments o simulacions sota les condicions 
necessàries. 
Els models matemàtics constitutius del comportament d’un determinat sistema ( per 
exemple, un incendi ) es poden resoldre analíticament o per mètodes numèrics. La primera 
consisteix en la obtenció d’una expressió matemàtica de la que s’obtindran els valors de les 
variables que determinen el sistema. En molts problemes de la ciència, la tecnologia, 
l’economia, la medicina, etc. L’aplicació de tècniques analítiques no es possible degut a 
diferents factors com la no adequació del mètode al problema real, la seva aplicació pot 
resultar complexa, la solució formal resultant pot ésser tan complexa que no permeti 
l’extracció de resultats significatius, etc. En aquestes situacions son útils les aproximacions a 
la solució del problema que poden aportar les tècniques numèriques que empren amb mes 
intensitat la labor de càlcul, fet que es possible a l’increment de les potències de càlcul 
disponibles [33]. Per tant, la resolució emprant mètodes numèrics permet abordar sistemes 
enormement complexes com el representatiu d’un incendi interior. 
No cal oblidar el fet que per molt exacte i avançat que pugui ésser un MSCI sempre serà un 
model, la complexitat dels fenòmens que en determinen llur comportament fa que sigui 
impossible un modelat exacte amb els mètodes actuals [3] en el sentit de tenir clar la 
diferenciació entre els conceptes d’incendi real i d’incendi simulat; així l’incendi simulat és un 
subconjunt de propietats aproximades del conjunt de propietats de l’incendi real. 
Els models matemàtics poden ésser estàtics o dinàmics, continus o discrets i deterministes o 
estocàstics. Estàtics o dinàmics respecte de la variabilitat del model amb el temps, essent 
els dinàmics aquells que consideren la variació de les propietats del sistema amb el temps. 
Els models continus consideren i descriuen les variables d’estat en funció del temps, mentre 
que els discrets es centren en la representació d’una situació concreta i característica del 
sistema.  
Per tal de comprendre correctament el llenguatge dels MSC col definir els conceptes 
d’atribut, estat del sistema, variables d’estat i succés........   
Els MSCI són predominantment dinàmics i continus. Pel que fa a l’aspecte determinista,  
certament els incendis són fenòmens amb un alt contingut d’aleatorietat i si volem simular-ne 
amb la màxima fidelitat el seu comportament en un edifici caldrà considerà aquest fet 
emprant models estocàstics, tot i això aquests requereixen d’altes capacitats computacionals 
i l’aplicació de mètodes probabilístics, d’estadística matemàtica i els mètodes de Monte 
Carlo, i encara no tenen suficient difusió, i seran el repte de cara al futur de la simulació 
d’incendis [27]. Per altra banda els models deterministes es centren en la descripció de 
fenòmens determinants del comportament de l’incendi a través d’equacions i sistemes 
d’equacions algebraiques, diferencials, en derivades parcials i integro-diferencials que 
aporten resultats deterministes a les variables que caracteritzen l’incendi com són la  
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densitat, temperatura, entalpia, pressió, concentració d’espècies, velocitat del flux de gasos, 
etc. [27]. En els models deterministes si les dades d’entrada son sempre les mateixes, el 
resultat de sortida també. 
    

   
Figura 4.1. Representació de les zones de l’incendi en   Figura 4.2.  Representació d’un incendi interior amb un 
un model de zona [3].     Model de camp [3] 
 

Respecte a la classificació dels MSCI i tenint en compte [7], tenim models de simulació 
computacionals de l’incendi com un tot i els models de simulació de propòsit específic com 
poden ésser [3]: 
 

• Models de resistència d’estructures sotmeses a un incendi. 
• Models d’anàlisis del funcionaments d’equips específics de lluita contra incendis 

(detecció, extinció, evacuació de fums) 
• Models d’incendis forestals 
• Models d’evacuació  

 
Els MSCI són un mètode efectiu per estudiar el foc i llurs conseqüències en part per la 
reducció de costos i de temps que suposa en vers l’execució de proves reals a gran escala 
[29] i tenen una doble vessant d’ús, una primera en tot allò referent al disseny d’espais i 
instal·lacions podent determinar l’efectivitat d’un grup de mesures de protecció. I una segona 
enfocada a l’anàlisi de les possibles conseqüències d’un incendi en un espai concret o com 
a eina d’anàlisi posterior a un incendi ocorregut a la realitat del que convindrà determinar 
certs aspectes del seu comportament encarades a l’estudi o a aspectes jurídics. 
Una aplicació interessant i relativament de recent és l’ús dels MSCI per part d’alguns cossos 
de bombers en distints camps i per a diferents objectius.  
La coneixença de l’evolució d’un incendi en interior afavoreix les presses de decisions dels 
comandaments i les accions efectuades pels bombers poden ésser mes solvents, en aquest 
sentit un estudi previ amb els MSCI pot ajudar a confeccionar procediments operatius en 
incendis interiors, així com l’establiment de mesures de seguretat adequades al risc assumit 
per part de les dotacions desplaçades a l’incident. Un altre enfoc, mes determinista es 
l’estudi d’escenaris concrets, edificis sensibles, en els que es vol disposar de la informació 
referent a l’evolució d’un incendi en el seu interior sota diferents hipòtesis, en aquest sentit 
les simulacions d’evacuació representen una font d’informació vital per a la preparació d’una 
intervenció. L’aspecte formatiu dels bombers es vital, i en aquest punt els MSCI ajuden a 
confeccionar els mòduls formatius, podent-se ajustar al màxim a la realitat alhora que poden 
ésser testats diferents elements de l’equipament per tal d’avaluar-ne les prestacions.  [31].  
L’efectivitat de l’extinció amb aigua pot ser avaluada en els simuladors permetent una millor 
elecció tàctica, tema que genera certa controvèrsia en el mon <<bomberil>> en quan a quin 
diàmetre de mànega és mes apropiat per a la lluita contra el foc en interiors. 
Des d’una perspectiva d’anàlisi post actuació pot comportar un aprofundiment en els 
paràmetres que han condicionat l’actuació i per tant una millor valoració global dels fets, un 
exemple important d’aquest punt és la investigació que es va fer sobre l’incendi a l’edifici 
Windsor a la ciutat de Madrid l’any 2005 en [36] i Caimel a [28] analitza amb el programa 
FDS un incendi real succeït a la població d’Arenys de Mar en relació a les dades obtingudes 
de la investigació posterior al succés, alhora que se’m deriven aspectes importants relatius a 
la intervenció dels bombers.  
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El cicle de Vida d’un MSCI és un tema força discutit a la literatura específica, entès com 
qualsevol esquema metodològic que mostri la concatenació de passos ( tasques, fases, 
processos, etc. ) que cal donar per tal d’elaborar una simulació i existeix certa discrepància 
entre els autors especialitzats de quina és la metodologia òptima, tot i això la majoria 
coincideixen en el fet de la importància de disposar d’un esquema de treball, certa 
metodologia per tal d’aconseguir simulacions eficients [3]. A continuació es mostren tres 
alternatives de possibles cicles de vida per a un MSCI. 
Cunningham [37] basant-se en treball d’altres autors [38], [39] i [40] proposa el següent 
model de cicle de vida que anomenà “etapes del procés de desenvolupament del model” i 
consta dels següents passos: 
 

• Definició del problema : plantejament de que es vol aconseguir amb el model, 
quina informació se’n vol extreure. 

• Especificacions del model : descripció precisa dels objectius perseguits, 
especificació de les components rellevant del sistema i les relacions entre 
aquestes. 

• Disseny del model : determinació del model matemàtic emprat, algoritmes i 
bases de dades per tal d’assolir els propòsits del modelat. 

• Recopilació de dades : cerca de dades necessàries per a la fase de validació i 
verificació. 

• Implementació del model : elecció d’un llenguatge de programació: disseny, 
codificació i prova. 

• Verificació del model : fase de depuració del model comparant valors de sortida 
amb les dades esperades o previstes.  

• Validació del model : comparativa del model amb la realitat. 
 

Una segona opció de cicle de vida ens l’aporta DoD Modelling & Simulation VV&A a [41], 
anomenat “metodologia de 7 passos per a conduir un estudi de simulació amb èxit”, que es 
mostra a la figura 4.3. 
        

   
 Figura 4.3. Cicle de vida d’un MSCI.   Figura 4.4. Cicle de vida d’un MSCI [3]. 
 Font: A practitioner’s perspective on  
 simulation validation, DoD Modelling &  
 Simulation VV&A [27]. 
   

Una tercera opció, que planteja [3] és un model de cicle de vida per a un projecte d’estudi 
d’un incendi del que es vol realitzar una nova simulació, les fases que contempla es mostren 
a la figura 4.4. Consta de tres grans blocs, un primer que analitza el problema a afrontar, un 
segon bloc en el que es centra en el disseny del model en si i una darrera etapa en la que 
s’analitzen i es valoren els resultats obtinguts. Analitzem mes detingudament de quines 
fases consten cadascuna d’aquestes etapes. 
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A.1 Formulació del problema de l’incendi : determinar la necessitat de l’ús d’un MSCI per 
a l’abordatge del problema considerat, valorar les possibilitats del model a priori. 
 
A.2 Anàlisi del problema : determinació dels objectius principals a assolir i determinació de 
com el programa ens aportarà la informació necessària. 
 
A.3 Estudi preliminar de l’incendi simulat : estudi de les característiques que definiran els 
escenaris a simular creuant informació rellevant extreta d’altres estudis de similars 
característiques  i revisió de la base teòrica disponible per a construir el model i es 
defineixen el o els tipus de models ( continus, discrets, deterministes, etc. ). 
 
A.4 Definició dels objectius específics de la simulació : determinació de les variables 
d’entrada ( característiques del recinte i entorn ), la manera d’introduir-les ( per teclat, ) i els 
seus rangs. També es defineixen les variables de sortida ( temps d’evacuació, temps per al 
flashover, característiques dels sistemes de detecció i extinció, valors límit de resistència al 
foc de l’estructura, etc.) precisant la manera de presentar aquests resultats ( gràfics, taules 
etc.). 
 
A.5 Recopilació de dades i informació sobre l’incendi s imulat : recopilació de dades 
referents a les variables i paràmetres d’entrada i sortida de l’incendi simulat, reunint 
informació procedent d’incendis anteriors, assajos o altres simulacions per tal de garantir les 
validacions que es realitzaran posteriorment, del model conceptual i computacional. 
 
B.1 Construcció del model conceptual : definició dels mètodes matemàtics i lògics per a la 
representació eficaç de la funcionalitat dels diversos elements determinants de l’incendi 
simulat i la seva interacció en relació als resultats desitjats ( grau de detall i exactitud 
requerida ). Tots els models matemàtics i lògic s’integren en un model conceptual únic. 
 
B.2 Verificació i validació del model conceptual : es verifica la correspondència del model 
conceptual amb els objectius plantejats inicialment. 
 
B.3 Construcció del model computacional : programació del model conceptual en el 
llenguatge de programació escollit. Determinació de les capacitats mínimes del hardware 
que serà requerit durant la implementació per tal d’operar dins d’uns paràmetres de temps 
raonables. 
 
B.4 Verificació i validació del model computacional : verificació qualitativa i 
quantitativament de la relació entre el model computacional i el conceptual. La validació del 
model computacional consistirà en la comparativa entre els valors de sortida obtinguts i 
d’altres recopilats en incendis similars, assajos a gran escala, etc. 
 
B.5 Disseny, execució i anàlisis dels experiments : 
 
C Documentació i resum dels resultats obtinguts : la documentació  
 
Els models deterministes dinàmics i continus de simulació d’incendis poden classificar-se en 
models analítics, de zona i de camp. Els de zona i els de camp son els models mes 
freqüentment emprats per a l’anàlisi d’incendis a l’actualitat. 
 

4.2.2.1. MSCI ANALÍTICS 
 
Els models analítics són bàsicament un tipus simplificat de model de zona que es basa en 
descompondre el problema dels incendis en interiors en components individuals i en  
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l'aplicació de les  equacions de conservació de la massa, l'impuls i les espècies per a 
aquests components, com son la velocitat de combustió de massa, el calor alliberat per la 
combustió del material, la velocitat d’arrossegament cap al plomall d’incendi, la temperatura 
de la capa límit i la seva composició, el flux radiant a les superfícies adjacents, etc. 
Seguidament es descriuen mitjançant expressions matemàtiques derivades de l'aplicació 
simplificada de les equacions de conservació, o correlacions i d'experimentació 
mesuraments experimentals. El creixement del foc s'especifica ja sigui com una taxa 
d'alliberament de calor de llei de potència amb una força determinada o per mitjà de la 
velocitat de propagació de la flama.  
L’avantatge que suposen aquests models es el requeriment de càlculs senzills oferint una 
àmplia flexibilitat de fàcil implementació. Per contra ofereixen un anàlisi poc precís de 
l’incendi a reproduir [30]. 
 
4.2.2.2. MSCI DE ZONA 
 
Els models de simulació computacionals d’incendis de zona son models que simulen el 
comportament d’un incendi dins d’un volum determinat, podent considerar obertures en el 
volum i fluxos de ventilació. El fet que s’estudiï un volum no significa que no es pugui fer un 
anàlisi d’un espai mes complex com una distribució d’un edifici, en aquest casos cal dividir 
l’àrea estudiada en diferents zones  que s’estudien per separat per tal de donar una visió 
general en el moment que es combinin els diferents resultats. 
Normalment del volum de l’espai estudiat se’n diferencien dues zones diferents: la capa 
superior de fum i gasos calents i la capa inferior d’aire fresc i net. El model entre d’altres 
aspectes que mes endavant considerarem assumeix que les condicions dins de cada una 
d’aquestes dues zones és uniforme. Aquest fet es sustenta en el fet que el diferencial de 
temperatures entre ambdues zones es molt mes gran que els diferencials dins de cada 
zona. Seguidament es tracten els principis físics dels models de zona i està basat en [35]. 
 

   
  Figura 4.5. Representació de les zones de l’incendi en un model de zona [3]. 

 
Els models de zona resolen les equacions de conservació de la massa i la energia amb unes 
condicions de contorn adequades. Es consideren 8 propietats determinants de l’incendi, 4 
per cada capa i tan sols tenim 4 equacions de conservació, així que cal cercar 4 equacions 
addicionals.   
L’anàlisi de l’incendi es fa en base a buit variables d’estat, quatre per cada zona que son: pu, 
Vu, mu, Tu, pl, Vl, ml i Tl, essent el subíndex u el que referencia la capa superior i el subíndex l 
la inferior. 
Les equacions de conservació s’han d’expressar en 4 de les 8 variables expressades 
anteriorment, coldrà doncs escollir-ne dos per a cada zona. Hi ha 36 possibles combinacions 
( elecció de 2 d’un grup de 4, de dos grups de 4 independents ) segons l’expressió següent: 
 

Q�$S
$ � Ee 
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Aquestes 4 variables les anomenarem variables principals i les 4 restants variables 
secundaries. No totes les combinacions que podem escollir son igualment valides. Segons 
les guies aportades per Forney [3], una elecció adequada seria Tl, Pl per a la capa inferior i 
Tu i Vu per a la superior. 
Les 4 equacions addicionals son les que segueixen (1) a (4): 
 /V # /* � / � �.�		�1� 
  
(1) Donat que el volum del recinte considerat es constant , la suma dels volums de les dues 
zones considerades Vu i Vl és el volum total que també es pot expressar pel producte de les 
seves tres dimensions W, L i H ( amplada, llargària i alçada ). 
 >V ≈ >* ≈ >		�2� 
 
(2) La diferència de pressió entre el nivell del terra i el sostre és la pressió hidrostàtica de la 
columna d’aire entre ambdós punts. A temperatura ambient aquest valor és de 12 Pa/m ( o 
35 Pa per a una estança tipus de 2.92 m ). Com que la pressió atmosfèrica és 101.15 kPa 
s’entén que aquests 35 Pa no son significatius el que justifica (2). 
Tot i això segueix present el dilema de si un incendi confit o relativament confinat 
experimenta un augment de pressió significatiu dins del volum considerat com a 
conseqüència directa de l’incendi. La següent reflexió està basada en [3] que ho pren de  
l’article de Zukoski: Development of a stratifield ceiling layr in the early stages of a closed-
room fire, publicat al   Journal of fire and materials, pàgines 45-62. 
Per tal de considerar les pressions que s’assoleixen en un recinte tancat afectat per un 
incendi podem considerar l’equació de Zukoski següent: 
 

Q> − >'>' S � � �� =A'/)��'�			�5� 
 
On P es la pressió assolida a l’estança, Pa la pressió ambiental ambdues expressades en 
(Pa), ���, l’energia en forma de calor aportada per part de l’incendi (kW), t el temps en 
segons, �� la densitat de l’aire ( kg/m3 ), cv el calor específic a volum constant de l’aire 
(KJ/Kg·K) i Ta la temperatura ambient ( ºK ). La podem reescriure: 
 

> � � �� =>'A'/)��'� # >' ≥ >' 

 
Aquest anàlisi assumeix que el procés és adiabàtic, el calor específic de l’aire es constant i 
aquest es comporta com un gas ideal i la velocitat d’aportació de calor es constant en el  
temps. La conclusió de Zukoski pot ésser explicada amb un exemple d’aplicació de la seva 
equació (5): Considerant un incendi que aporta 100 kW en una estança de volum 28.5 m3, 
en un període de 10 segons l’augment de pressió és significatiu essent de l’ordre de 0.07 
bar, capaç de provocar el trencament d’una finestra que alhora aportaria ventilació i 
provocaria la limitació en l’augment de pressió a l’estança. 
Podem concloure que fins i tot en incendis de petites dimensions les sobrepressions que s’hi 
poden experimentar son notables i poden afectar elements estructurals, per altra banda la 
presència de vies de fuga com obertures o el trencament de finestres que permeten la 
ventilació del gas limiten l’augment incontrolat de la pressió a l’interior del recinte.   
 >*/* � �*]*�*	�3� 
 >V/V � �V]V�V		�4� 
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(3) i (4) Considerem els gasos d’ambdues zones com a ideals. (3) La mescla entre ambdues 
zones és mínima i es pot obviar, la pressió a nivell del terra es l’atmosfèrica i la temperatura 
de l’aire s’incrementa degut a ; en resum, sota aquestes condicions de pressió i temperatura 
per a ambdues zones podem considerar el comportament del gas de la zona inferior com si 
fos un gas ideal, i per tant l’equació general dels gasos podrà ésser aplicada al problema. 
(4) A la zona superior de gasos calents segons (2) la pressió és similar a l’atmosfèrica i la 
temperatura no supera 1500 K així també pot ésser considerat un gas ideal. 
 ]V � h  V,9]V,9�+=�P	*�P	�PMè)9�P

		�4.1� 
 
 
(4.1) La zona superior està majoritàriament composta de N2, O2, H2Ovap, CO2 i CO i en 
determinades circumstàncies HCl i HCN. La constant dels gasos ideals per a la capa 
superior s’expressa segons (4.1)  amb Yu,i  fracció de massa de l’espècie i a la capa superior 
( kg/kg ) i Ru,i constant dels gasos de la espècie i ( J/kg·K ). 
Les equacions (1), (2), (3) i (4) serveixen per eliminar les variables secundaries i expressar 
les equacions de conservació en termes de les variables primàries. 
Respecte a les equacions de conservació, el que segueix està pres de [n]. Se’ns dubte 
aquestes son el component essencial del model de camp, es desenvolupen a partir de les 
equacions fonamentals de transferència de massa i energia. L’equació de conservació del 
moment no s’aplica explícitament.  
   

    
   Figura 4.6. Representació de les zones de l’incendi en  
   un model de zona [3]. 

 
La figura 4.1 il·lustra perfectament la representació del model de zona d’un incendi interior 
amb una obertura de ventilació, s’observa un volum de control CV1 que contempla el volum 
ocupat pel plomall de l’incendi i el volum de la capa superior, la seva interfase inferior es 
desplaça en tant que es desplaça el CV1 sense transferència de massa, un segon volum de 
control CV2 corresponent a la zona inferior, mg representa el flux màssic que abandona 
l’estança, mf la velocitat de massa de combustible en estat gas subministrat, me la velocitat 
d’arrossegament de massa cap al plomall de l’incendi. 
Els models de zona assumeixen d’inici una sèrie de condicions, un aspecte important que 
s’ha esmentat és la consideració d’uniformitat dins de cada zona, tot i que varien en el 
temps. Altres aspectes assumits pel model de zona són: 
 

• Tractament de l’aire com a un gas ideal, amb valors constants de calor específica a 
pressió i volum constants. 

• El plomall assoleix la cota del sostre en t=0. 
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• S’ignora el contingut del recinte a efectes sobre l’incendi, tracte únicament del 

continent. La calor flueix sobre l’estructura i no sobre el contingut. 
• La pressió al recinte es considera uniforme en l’aplicació de l’equació de l’energia, 

però les variacions degudes a la pressió hidrostàtica de la columna d’aire de 
l’estança si es te en compte per a la consideració de les fronteres lliures de l’estança. 

 
Les equacions de conservació són les següents 
 
�
= #h�� i

�
i¢B

� @		�5� 
 
(5) Equació de Conservació de la Massa. L’equació diu que la velocitat del canvi de massa 
és igual al flux d’entrada menys el flux de sortida, o expressat d’una altra manera la variació 
de massa del recinte en el temps mes els fluxos nets d’entrada mes els de sortida és gual a 
zero. 
Prenent la figura 4.1 podem entendre part de (5) com: 
 

h�� i � �� U −�� � −�� �
E
i¢B

		�5.1� 
 
Una característica del model de zona és la velocitat d’arrossegament de massa cap al 
plomall de l’incendi, això és, el principal motor de la transmissió de massa entre ambdues 
capes considerades pel model de zona. 
Vegem amb mes deteniment l’estudi dels fluxos de ventilació a través d’obertures, fet que 
serà el mes habitual en l’anàlisi d’un incendi interior donades les tipologies constructives 
actuals i les necessitats d’habitabilitat exigides; aquests poden ésser horitzontals o verticals. 
 
En el cas d’obertures en algun dels plans verticals que defineixen l’estança s’han discutit  
àmpliament i existeix un model acceptat basat en el diferencial de temperatures a ambdues 
àrees de l’obertura; emprant l’equació de Bernoulli aplicat a una línia de corrent a través de 
de l’obertura tal i com es pot veure a la figura 4.7. 
 

   
  Figura 4.7. Flux a través d’una obertura vertical [3]. 

 
La velocitat Vg en el punt en el que el flux de ventilació traspassa l’obertura ve determinada 
per la següent expressió, fàcilment deduïble de l’equació de Bernoulli: 
 

�U = £$�VfA' − AUgUAU
$ 			�5.2� 

 
Assumint que la velocitat dins del recinte afectat per l’incendi, V1=0. 
La velocitat del flux de massa es calcula integrant l’expressió anterior sobre una àrea de flux 
d’amplada W i alçada z de la següent manera: 
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On Cd és un coeficient relacionat amb el flux que depèn del nombre de Reynolds que 
identifica el grau de turbulència del moviment. 
La figura 4.8 representa dos exemples de ventilació a través d’una obertura en una partició 
vertical. Ambdós casos poden ésser abordats amb les equacions anteriors ( 5.1 i 5.2 ) tot i 
que caldrà considerar la diferència en les distribucions de pressions; així per exemple en el 
cas de conveccions naturals la pressió ve determinada en funció de la pressió estàtica a ran 
de terra P(0) que es l’emprada a (2). 
    

   
  Figura 4.8. Flux a través de ventilacions típiques [3]. 
 
Per a obertures en particions horitzontals es poden considerar de forma anàloga al cas de 
les obertures practicades en particions verticals considerant el diferencial de pressió.  
 

�
 9
= +h�� if 9,i −  9g = ;9�� � −�� 9,*+PP				�6�
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(6) Equació de Conservació de les Espècies. On Yi representa la fracció de massa de 
l’espècie. S’arriba a l’expressió (6) aplicant (5) per a l’espècie i en un volum de control. 
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(7) Equació de Conservació de l’Energia. Donada l’expressió de conservació de l’energia (7) 
substituint h-P/ϱ per u en el primer terme i assumint un comportament estacionari per al 
volum de control, això és ( dV/dt = 0 ) i emprant l’equació d’estat P=ϱRT podem reescriure 
(7) de la següent manera forma: 
 

/)M 
�U
= − /
>
= + )Mh�� i
�
i¢B

f�i − �Ug = �� %�')=∆���� − �� *+PP			�7.1� 
 
On V és el volum de control, P és la pressió que hi ha en el volum considerant-lo com un tot, 
mreact és la velocitat de reacció amb la que el combustible crema, ∆Heff el calor efectiu produït 
per la combustió i qloss la taxa de transferència de calor que es perd en els límits de l’espai 
considerat. 
Els models de zona assumeixen que tota la quantitat de combustible reacciona sempre que 
hi hagi suficient fracció de comburent, podem traduir això darrer de la següent forma: 
 �� %�')= = �� �			�©		ª«¬ > 0 �� %�')= = % · �	��*+)9='=	�àP9)'	��='	
�+�9U��	PV(�9�9P=%'
'	� 
 
On r és el combustible estequiomètric per a la velocitat màssica d’aportació d’oxigen. 
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4.2.2.3. MSCI DE CAMP 
   
Els MSCI de camp son una tipologia de model de simulació computacional millorat respecte 
l’anterior ja que emprant la  filosofia dels MSCI de zona però aplicant-ho a un nombre molt 
gran de petites zones de les que es resolen les equacions de conservació, això és, una 
divisió de l’espai considerat en moltes cel·les petites o volums. L’aparició d’aquest ve 
determinada per la millora en els mètodes d’abordatge dels problemes de dinàmica de fluids 
i al ràpid increment de la potència de càlcul dels computadors actuals. 
De resultes d’aquest procés s’obté per a cada punt de la malla de càlcul les variables 
característiques del sistema ( pressió, velocitat, temperatura, etc. ). 
La precisió obtinguda d’un model de camp es notablement mes precisa que la obtinguda 
amb el model de zona tot i que per contrapartida requereix d’un major temps de computació i 
una precisió de la informació d’entrada notablement superior que la requerida en d’altres 
mètodes. 
Son models basats en paquets de dinàmica de fluids computacional ( Computational Fluid 
Dynamics ) emprant el mètode dels elements finits per a la resolució dels problemes de 
fluids. 
L’avantatge aportat pels MSCI de camp és que integra a la resolució dels problemes de 
dinàmica de fluids aspectes relacionats amb els principis químics de la combustió com el 
model de flama o la transmissió radiant de la calor i per tant aporta una descripció de gran 
varietat dels fenòmens presents en l’incendi poden ésser aplicat a geometries complexes. 
El punt fosc, per dir-ho d’alguna manera, d’aquesta tipologia de MSCI és el tracte donat al 
fenomen de la turbulència ja que no poden ésser modelades amb l’actual potència de càlcul. 
En aquest punt el mètode empra certes aproximacions com poden ésser les equacions de 
Reynolds ( Reynolds Average Navier-Stokes, RANS ), tot i que dins de la comunitat 
científica encara hi ha certa polèmica en el com resoldre aquest punt. Els aspectes que 
determinen aquesta disjuntiva quedem fora de l’abast d’aquest treball i el lector interessat 
pot recórrer a textos mes específics al respecte. 
 
Les equacions generalistes que descriuen la dinàmica de fluids aporten la descripció de 
molts fenòmens físics, alguns dels quals son irrellevant per a la formulació i descripció de 
l’incendi interior, per tant mantenir-los dins dels model no té sentit ja que en dificulta la 
resolució computacional sense aportar informació relativa a la descripció de la dinàmica de 
l’incendi. Per aquesta raó les equacions que descriuen el transport de massa, moment i 
energia han d’ésser simplificades. Les simplificacions introduïdes per Rehm i Baum a The 
equations of motion for thermally driven, Buoyant flows, han sigut àmpliament acceptades 
per la comunitat d’investigadors especialistes en la matèria. Aquestes expressions 
obtingudes es coneixen com les equacions de combustió per a petits nombres Mach i 
descriuen el moviment dels gasos a baixa velocitat provocat per la cessió de calor química i 
les forces de flotabilitat. 
 
4.2.3. AVANTAGES I DESAVENTATGES DELS MSCI   
 
Després de l’aproximació als mètodes vectorials, l’Everest de l’anàlisi del risc d’incendi i 
l’estudi del comportament del foc en espais interiors de les edificacions a l’actualitat i per a  
concloure el present capítol donarem un balanç final de les avantatges i desavantatges. 
D’entrada cal remarcar que la missió d’aquest punt es certament complexa en el sentit que 
les virtuts i defectes d’un MSCI depenen del grau d’acompliment dels objectius per al que ha 
estat concebut i això depèn fortament de l’ajust del model respecte la realitat simulada en el 
nostre cas, l’incendi, en aquells aspectes específics de la simulació. Respecte això darrer la 
dificultat radica en el fet de la dificultat de poder contrastar els resultats obtinguts de la 
simulació amb els paràmetres de l’incendi real ja que no possible repetir el funcionament de 
l’incendi real sota les mateixes condicions i característiques. 
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Tot i això intentem donar certs defectes i virtuts que pot aportar certa orientació a l’hora 
d’escollir-ne un tipus per a un ús específic determinat.  
Els models estocàstics o aleatoris, els menys emprats a l’actualitat per raons exposades 
anteriorment poden presentar les següents avantatges: 
 

• En casos molt específics poden aportar resultats encertats emprant probabilitats 
d’ocurrència de determinats successos dins del desenvolupament de l’incendi. 

• Donat el marcat caràcter d’aleatorietat dels incendis, aquests mètodes son els que 
ofereixen una millor perspectiva futura quan puguin suplir les mancances que 
s’exposen a continuació. 

 
En tant a les desavantatges cal especificar: 
 

• Desenvolupament prematur en el panorama actual i els existents no reflecteixen els 
fenòmens fisico-químics intrínsecs de l’incendi.   

• El seu posterior desenvolupament dependrà fortament de la capitat d’obtenir 
potències de càlcul computacionals superiors a les actuals si es pretén aconseguir 
simulacions que ajustin a la essència física dels processos de l’incendi [3]. 

 
Per tractar els models deterministes es oportú diferenciar-ne l’estudi en funció de quin tipus 
de MSCI determinista considerem: de zona o de camp: 
Respecte els models de zona, podem aportar com a avantatges els següents: 
 

• Fàcils d’emprar i requereixen de poca potència computacional i/o petits temps de 
simulació. 

• Alta fiabilitat per a escenaris simples, una o poques estances de geometries 
senzilles. 

• Intenten reflectir les característiques físiques inherents a l’incendi emprant les 
equacions que governen les citades característiques. 

 
Pel que fa als defectes dels models de zona: 
 

• Les equacions que usa son simplificacions importants de les equacions que 
governen el fenomen i  per tant els errors poden ésser important. 

• No contemplen el caràcter aleatori del fenomen de l’incendi. 
 
Per últim els models deterministes de camp tenen les següents virtuts 
 

• Realitzen una bona aproximació als fenòmens físics de l’incendi i els moviments de 
fluids que s’hi dona i actualment son els mes acceptats per la comunitat 
d’especialistes. 

• Poden ésser aplicats en escenaris complexes i extensos. 
 
Les seves desavantatges: 
 

• Requereixen de grans potències computacionals i/o llargs temps de simulació. 
• Per tal de suplir en part el primer desavantatge i en part degut als coneixements 

insuficients en molts dels complexos fenòmens que es donen en un incendi, 
s’empren no poques simplificacions que fan créixer els errors en els resultats.   

• No contemplen el caràcter aleatori del fenomen de l’incendi com passa amb els 
MSCI de zona. 
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5. FITXA D’INTERVENCIÓ RÀPIDA EN INCENDIS EN EGAS 
 
5.1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ 
 
En l’annex 1 del present treball es desenvolupa un document en format DIN A 3 a dues 
cares que vol ésser una fitxa d’intervenció ràpida per a incendis en edificis de gran alçada 
per als cossos de Bombers urbans, concretament per al Cos de Bombers de l’Ajuntament de 
Barcelona del qual en forma part l’autor del present treball com a Bomber des de l’any 2008 
fins al 2015 i com a Caporal des del 2015. 
La motivació que condueix fins al desenvolupament d’aquest annex és la complexitat en les 
tasques d’intervenció en incendis en edificis de gran alçada, sobretot les desenvolupades en 
els primers moments. Una intervenció en un incendi interior és una situació crítica en les que 
les tasques desenvolupades pels equips d’intervenció son extremadament complexes i multi 
factorials, amb la intervenció de moltes persones i vehicles;  quan l’incident es desenvolupa 
en alçada s’incrementen exponencialment les dificultats per a l’extinció, evacuació i 
intervenció per part dels Bombers. Donades les especificitats dels edificis de gran alçada i 
en particular de tot aquell parc de construccions considerades de singulars fora de gran 
ajuda per als equips de primera intervenció el disposar d’una sèrie d’informació per tal de 
poder prendre les decisions mes efectives i afrontar el servei amb les màximes garanties. Es 
tracta d’informació específica d’un edifici concret per a la intervenció en qualsevol dels 
espais que el conformen, en el present punt es desenvolupa la FITAR per a l’edifici de 
Telefònica Diagonal 00 a Barcelona, concretament al carrer ... 
Es oportú especificar en aquest punt el treball realitzat en una línia semblant el company 
Caporal de Bombers de Barcelona David Martínez Lujan [43] que en el marc del Treball 
Final de Grau en Seguretat desenvolupà unes fitxes d’intervenció en accidents amb matèries 
perilloses involucrades, destinades als cossos de bombers i que a l’actualitat emprem al cos 
de Bombers de Barcelona. Àmbit d’enorme complexitat durant les intervencions degut a 
l’enorme quantitat de variables en joc com succeeix salvant les distàncies amb les 
intervencions en incendis en edificis de gran alçada. A continuació es mostren part de les 
fitxes d’intervenció en presència de matèries perilloses [43]. 
 

    
 

   
Imatge 5.1. Fitxes intervenció en risc químic. Font: Bombers de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Previ a la FITXA en si com a document, es desenvolupen en el present capítol les 
consideracions que finalment convergeixen en l’elecció del tipus d’informació que és mostra 
a la fitxa. 
 

  
Imatge 5.2. Torre Telefònica. Barcelona [10].  Imatge 5.3. Emplaçament Torre Telefònica. Font: Google maps 

 
El primer que s’ha de considerar és quina informació i exposada de quina manera seria 
d’ajuda per als comandaments de les primeres dotacions de bombers en l intervenció en un 
incendi interior en el si d’un EGA.  Després d’una llarga meditació i experiència en l’àmbit 
dels incendis urbans podem agrupar tota aquesta informació en 4 grans grups: condicions 
d’aproximació, condicions de l’entorn de l’edifici, aspectes relacionats amb les instal·lacions 
de protecció contra incendis presents, informació referent a la distribució de les plantes mes 
significatives i aspectes relatius a la ocupació. Seguidament desenvolupen aquests punts. 
 
5.2. CONDICIONS D’APROXIMACIÓ 
 
Un primer punt és el poder accedir a l’entorn de l’edifici i per tant des dels diferents parcs de 
bombers caldran tindre definides les rutes d’accés a l’edifici. La complexitat actual de les 
ciutats i les especificitats dels vehicles contra incendis condicionen aquest punt que deixa  
d’ésser trivial. Cal considerar que en l’actual model d’actuació del Cos de Bombers de 
l’Ajuntament de Barcelona aquest punt es soluciona per a qualsevol servei d’una impressió 
al parc d’una fitxa d’aproximació que consta de dos papers format DIN A 4 en els que hi ha 
el planell amb la ruta d’aproximació al lloc del servei amb dues escales diferents ( una  
escala major per a les condicions mes immediates de l’entorn i un d’escala inferior que 
mostra la totalitat del desplaçament a realitzar per part del tren de sortida de vehicles. 
 

    
Figura 5.1. Recorregut d’aproximació a un servei.  
Font: Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona 
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Aquesta informació s’envia als parcs des del Centre de Gestió d’Emergències situat al 
Carrer Lleida a Barcelona, per tant aquest primer punt quedaria d’entrada resolt, tot i això 
considero que val la pena de disposar d’un petit planell a escala reduïda a mode de mosca 
que situï l’edifici en el conjunt de la ciutat. Pot ser útil en cas de fallida del sistema de 
comunicació CGE-parc de bombers, alhora que intervencions de certa importància en 
edificis de gran alçada requereixen de vehicles provinents de diferents parcs resulta útil per 
a les dotacions de parcs que no son el de referència per aquella situació. 
 
5.3. ASPECTES RELATIUS A L’ENTORN 
 
Tal i com ja s’ha insinuat en el punt anterior, referent als efectius mobilitzats en cas d’incendi 
en edificis de gran alçada segons el Procediment operatiu 1.01 Incendis en edificis de gran 
alçada la mobilització bàsica consta de dues sortides completes provinents de dos parcs de 
bombers, això és: 4 vehicles d’aigua, 2 autoescales, 2 ambulàncies i 2 vehicles de 
comandament. Aquest primer lot d’efectius sovint es complementat quan les circumstàncies 
ho sol·liciten. Aquest fet condiciona la gestió de l’espai immediatament adjacent a l’edifici per 
tal d’evitar que es converteixi en un caos que dificultarà una correcta intervenció. En aquesta 
consideració és de vital importància l’emplaçament dels vehicles autoescala en punts 
estratègics en els que la seva funció pugui ésser desenvolupada. 
A part de la gestió de l’espai en relació al posicionament de vehicles cal donar informació de 
tots aquells elements de l’espai exterior que condicionin la intervenció com els punts de  
pressa d’aigua o hidrants, els punts de la façana on hi hagi els armaris de connexió de les 
columnes seques, existència d’algun tipus d’instal·lació o infraestructura rellevant com la 
presència de transformadors soterrats o línies aèries, dipòsits de líquids combustibles,  etc. 
 
5.4. SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Es imprescindible disposar d’informació relativa a equips i sistemes de protecció contra 
incendis, sobretot aquells elements de la protecció activa que puguin ésser emprats pels 
equips de primera intervenció com les columnes seques, boques d’incendi equipades, 
ascensors d’emergència i sistemes automàtics d’extinció i alarma. Caldrà doncs situar-los  
amb un planell dins de l’edifici per a la posterior cerca i ús si s’escau per part dels bombers. 
Es recolzarà del següent punt per a acomplir el seu objectiu. 
 
5.5. DEFINICIÓ DELS ESPAIS DE L’EDIFICI 
 
Dins d’aquest paquet hi trobem la informació de com és l’interior de l’edifici que es mostrarà 
amb planells de les diferents plantes, sobretot aquelles mes representatives. Caldrà 
destacar gràficament els diferents elements de protecció contra incendis, elements perillosos 
presents dins de l’edifici, rutes d’evacuació, accessos  dels seus ocupants, etc. 
 
5.6. ASPECTES RELATIUS A L’OCUPACIÓ 
 
En aquest apartat es contempla tot allò relatiu als ocupants del l’edifici i de tot allò important 
en una situació d’emergència. Això és, estimacions de l’ocupació en funció de la franja 
horària, persona de contacte o personal de seguretat; quan l’edifici disposa de pla 
d’autoprotecció que segons la normativa d’aplicació a la ciutat de Barcelona, la Ordenança 
municipal de condicions de protecció contra incendis ( 2008 ) es prescriptiu per a tots aquells  
edificis que en el present treball es consideren com a EGAs excepte els d’ús habitatge.  
Informació de vital importància pel que fa a la organització de les accions prioritàries de 
cerca i rescat dels ocupants de l’edifici, alhora que disposar d’un pla d’autoprotecció que 
sigui conegut per Bombers facilita una intervenció mes eficient. 
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5.7. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS  
 
En aquest apartat ens reservem cert espai per tal d’afegir informació que no tindria sentit 
que estigués en qualsevol dels altres apartats com per exemple informació referent a la 
tipologia estructural i a les mesures de protecció passiva implementades que possiblement 
no es tracti d’una informació molt rellevant per a els equips de primera intervenció però en 
certs casos pot aportar una informació extra valuosa per a la pressa de decisions operatives.  
 
5.8. LLEGENDA I SIMBOLOGIA 
 
El suport de la fitxa és un document plastificat de format estandarditzat DIN A 3 per tant 
l’espai disponible és limitat i la quantitat necessària d’informació no és petita, així caldrà 
dotar el document d’una llegenda entenedora i fàcilment desxifrable.  
Per altra banda i considerant les tant importants regles del dibuix arquitectònic en la redacció 
de projectes i en l’expressió tècnica en general, remarcar que en el document que aquí és 
presenta prevaldrà la comprensió de tot allò d’interès per a l’actuació en un escenari 
d’incendi interior.  
Recentment s’han incorporat al cos de Bombers de Barcelona uns recursos gràfics per a 
establir les tàctiques d’una intervenció sobre pissarres, aquests mètodes de contrastada 
solvència en d’altres indrets han resultat ésser molt convenients per al desenvolupament 
d’actuacions complexes amb múltiples objectius i gran quantitat d’efectius com és un incendi 
en un edifici de gran alçada. En aquest punt, per tal d’escollir part de la simbologia per a la 
fitxa, s’ha recorregut a l’esmentat mètode.  
A les següents figures es mostra un resum d’aquesta metodologia gràfica. 
 

  
Figura 5.2. Mètode gràfic de representació de la intervenció SITAC.  
Font: Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona 
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Nota en relació a la fitxa d’intervenció  
 
L’elaboració de la fitxa vol ésser una aproximació a la documentació gràfica essencial per 
als comandaments de primera intervenció, en aquest sentit cal avisar al lector que la 
informació que apareix a l’annex 1 no es absolutament real dins de l’edifici estudiat ja que no 
ha sigut possible efectuar una visita en tota regla. En aquest punt destacar que la idea de 
l’autor és l’aportació d’un model tipus de document gràfic mes que la descripció exacta d’un 
edifici real. 
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5 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
Podem concloure després de la investigació necessària i la disquisició pertinent a la 
redacció del present Treball Final de Grau que el complex fenomen dels incendis en els 
interiors dels edificis son una realitat palpable per a les societats modernes que causen 
víctimes i quantioses pèrdues econòmiques, alhora que la proliferació d’edificis de gran 
alçada i en particular aquells de singularitat remarcada convergeixen cap al que podem 
anomenar “la paradoxa dels incendis interiors”; en el sentit que tot i l’important avanç recent 
en mesures preventives i materials ignífugs contrasta amb la ràpida evolució arquitectònica 
que ha experimentat el sector de la construcció d’edificis assolint alçades considerablement 
grans amb geometries complexes.  
Aquest fet ens ha d’encaminar cap a un tracte exquisit d’aquests espècimens en vers la 
protecció contra incendis allunyant-nos de la interpretació normativa generalista 
convencional, sovint arbitrària per tal d’abordar el problema des d’una perspectiva en la que 
la consideració de l’incendi es faci com a un fenomen causal específic de cada cas que 
respongui aquelles preguntes essencials motivades per l’edifici objecte d’estudi i no a la 
inversa.  
 
Un altre aspecte lligat a l’abandó de la perspectiva actual de la normativa és la consideració 
de l’estadant de l’edifici com a actor principal i per tant no podem menystenir la seva 
implicació en l’incident; ja que per una banda tot va encaminat a la salvaguarda de la seva 
integritat i per altra, el desenllaç d’un incendi interior a efectes de les conseqüències sovint 
ve condicionat pel comportament de les persones que s’hi troben involucrades. 
 
Des de la perspectiva de la intervenció dels cossos de bombers, punt important del treball, 
no podem obviar l’evolució actual del sector i cal virar cap a una concepció de la intervenció 
mes científica nodrint-nos de l’evolució actual en molts camps; cal conèixer el fenomen 
degudament així com els condicionants que governen llur comportament i no obviar mètodes 
i tècniques actuals com els programes de simulació computacional per a una planificació de 
la intervenció futura com per a la formació dels efectius. 
Per altra banda la coneixença de l’escenari on l’incendi es potencialment possible juntament 
amb l’enorme parc d’edificis singulars existents actualment en les ciutats importants fa que 
sigui necessari un treball previ a l’incident en la línia de l’annex 1 per tal d’afrontar l’actuació 
amb la màxima però justa informació imprescindible. 
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ANNEX 2: ACREDITACIÓ TERCERA LLENGUA 
 
1 EVOLUTION OF FIRES IN BUILDINGS 
 
1.1 THEORY OF FIRE 
 
The study of the progression of fire in a building involves understanding  series of 
processes that go beyond the concept that explains the combustion itself, such as the 
behavior of present structural materials, and issues related to human factors that are 
often much more complex to understand than the phenomenon of fire. However, the 
correct understanding of the combustion process is a key starting point for future 
disquisitions that will take place during the current text. 
 
1.1.1. COMBUSTION 
 
The key concept, which includes the phenomena that affect the buildings is the 
combustion; a chemical reaction powered by oxidation-reduction with a exothermic 
nature. 
 
In a simplified way, we could say combustion is a process which implies a change in 
the electronic structure of one or more molecules through the breaking and formation of 
chemical bondings, the molecules that initially react are called reactives and the results 
of the reaction are called products. Every chemical reaction involves a change of the 
system’s energy while changing from reactives to products. A chemical reaction can be 
called exothermic if it releases energy, and can be called endothermic if it needs 
external energy to happen. 
 
Chemical reactions of oxidation-reduction are characterized by involving an oxidizing 
agent (comburent) and a reducing agent (combustible) which electrons exchange as 
follows: the oxidizing agent gains electrons while the reducing agent loses it [1]. 
The exothermic nature of the reaction means that the final energy balance of the 
combustion transfers energy in form of heat to the environment, something of utmost 
importance in order to explain the progression of fires in buildings. 
One of the most studied combustion reaction is the one happening in the human 
breathing: 
 

�	������ + 
	�� 	
�
→ 	�	��� + �	��� + ���� 

 
As we can see, in order to have a combustion reaction we need at least one oxidant 
agent and one reducing agent. The most common and abundant oxidant agent and the 
one that will operate in the combustions set in buildings is the oxygen present in the 
atmosphere in a proportion of approximately 21%, without forgetting about the 
existence of substances which capacity of liberating oxygen makes them operate as 
oxidant agents in some combustion reactions like sodium nitrate (NaNO3) or potassium 
chloride (KClO3), and other agents that in spite of not having oxygen in its composition, 
they contain fluorine which added to atmosphere’s hydrogen shines and rises its 
temperature. All of them are called comburents. 
 
The reducing agent can be any material that accepts being oxidized, only demanding 
the material not to be on its highest state of oxidation. We call them combustibles. 
In order to have a viable combustion reaction, and already having all the present 
ingredients, the reactives need to be in certain conditions. 
First you must have contact at molecular level of both combustible and oxidant, on the 
other hand we will need a certain amount of activation energy to allow the reaction to  



Study of structural and conditional regulatory issues related to the evolution of fires in 
high-rise buildings 
 

2 
 

 
start and it will be provided by an external source of ignition. 
We define fire as a process of combustion where one of the products of the reaction is 
the emission of light, smoke, or both, so we can say that any fire comes from a process 
of combustion but not all combustions will become a fire. 
 
The reducing or combustible agent can be found in the three states of matter, gaseous  
liquids or solid combustibles, but the combustion process always occurs in the gaseous 
form. The released vapors are the ones who ignite in presence of a heat source. 
In liquid combustibles the factor needed to be kept in mind in relation with the process 
of combustion is its ease of evaporation, because it will promote the start of the 
combustion implying a major presence of combustible gas. 
This fact is determined by its vapor pressure, depending on the observed compound 
and it’s temperature [1]. 
On solid combustibles we need a decomposition that transforms the solid material into 
gaseous combustibles, this process is called pirolisis, it is a chemical decomposition of 
the material due to the increase of its temperature in noticeable amounts in absence of 
oxygen, implying changes of the chemical structure and physical properties irreversibly 
[2]. 
 
Referring to the physicochemical of the combustion we’ll say that there’s two ways a 
gaseous combustible can combust, premixing or diffusion. The first one is a 
combustion in which the combustible and the comburent where in contact before the 
reaction started, previously mixed. Combustion through diffusion happens when both 
reactives were initially separated, but they start to mix when they burn. The last one is 
the one which best describes the scenery set on indoor fire situations, so it will be 
studied deeply. 
 
In combustion through diffusion the speed of combustion is directly related to the speed 
of combustible gas contributed to the reaction, the speed of the combustion is defined 
by the following expression [3]: 
 


′′� = 	
�� −� ��

�
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Where QF’’ is the heat flux provided by the flame ( kW/m2 ), QL’’ quantifies the losses 
expressed as the flux of heat through the combustible’s surface ( kW/m2 ), finally Lv 
is the amount of heat needed to produce flammable vapors, in liquid combustibles we 
use latent heat of vaporization. The next figure pictures the directions of the energy 
fluxes in a combustion process known as fire plume. 
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   Figure 1.1: Fluxes of heat found inside the fire plume [3]. 

  
In combustion through diffusion the speed of heat provided to the atmosphere is 
directly related to the speed and amount of combustible and comburent moved into 
reaction’s zone. When considering the situations that can happen on a building’s fire or  
 
in any confined space, the combustion through diffusion can be directly related withe 
the combustible, because in the first stages the production of vapors thanks to pirolisis 
is relatively slow, but when the situation becomes a generalized fire, the amount of 
comburent and combustible spent increases, so the combustion will be controlled by 
the presence of both reactives. 
 
In summary, w can state that in the initial phases of the fire the combustion reaction is 
defined by the capacity of production and transportation of combustible, adding that the 
speed the heat is released to the atmosphere is determined by the combustible. 
 
The released energy in a fire, also known as heat release rate (HRR), is the key factor 
that characterizes the behavior of the fire, as we’ll see further in this paper. This is the 
expression of the total amount of energy released. 
 

�!
� = 	" · 
′′� · #$ · %�!		(	kW	) 

 
Where Af is the surface of the combustible ( m2 ), ∆Hc the mount of heat in 
combustible’s vapors ( kJ/g ) and χ is a factor between 0 i l’1 wich adjusts the equation 
having in mind the grade of fulfillment in relation with the comburent. Using all this 
information we can determine that the amount of heat released in a fire responds to 2 
main factors: on one hand Lv y ∆Hc and in the other all factors related with the chemical 
process as χ i QF [3]. 
 
1.1.2. FIRE’S TETRAHEDRON  
 
Given the complexity of the phenomenon of combustion, we have been able to simplify 
this situation with the concept: triangle of fire and tetrahedron of fire, which expresses 
geometrically the different components and/or situations necessary and essential for 
the reaction to happen. 
 
To assure the existence of combustion, we can assimilate it in a triangle or tetrahedron, 
a geometric figure of three or four vertexes and faces, representing each a different  
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component of the reaction. The whole figure won’t exist as long as any of its vertex 
doesn’t, or will exist proportionally to the presence of its four vertexes. 
 

    
   Figure 1.2: Triangle of fire. 

 
The triangle is a very graphic way to understand the concept and it’s components, 
having a very special importance on the formation of the fire extinguish theory process, 
knowing that the combustion will only exist if this four elements exist at the same time. 
It’s easy to determine that taking actions against one of the tetrahedron’s vertexes will 
imply the nonexistence of the fire. The existence of both representations ( triangle and 
tetrahedron) responds to the fact that the reaction gives continuity to the combustion, 
but it is not necessary for the existence of the combustion itself [1]. 
 
1.2. ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF A FIRE IN A BUILDING 
 
1.2.1. INTRODUCTION 
 
The problem of incidents in which fire is involved within living spaces dates back to the 
earliest human communities that already used fire for multiple functions, this has 
coexisted in the evolution of humanity for the simple reason that we continued to build 
spaces to inhabit and the use of combustion is widespread in many areas of these 
spaces. 
 
In modern societies fires in buildings represent a significant impact for society due to 
the drastic consequences that may arise from these fires, in terms of human lives and 
material and economic costs, while although not all incidents fire in buildings have the 
same consequences, they are significant as you can see in the following chart provided 
by house fire services of the fire Department of Barcelona in 2014. 
 

   
  Figure 1.3. Number of services given by Barcelona’s Fire department, classified by typology, year  
  2014. Barcelona’s city hall Fire department, annual memory of activities. [4] 
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In this first chart we see the significant proportion of services in fire incidents in which 
the Fire department of Barcelona has been involved in 2014. The amount of fires and  
explosions represents 24% of the total, and if we ignore the actions that are not 
operational, those in which the fireman does not solve any incident, operational 
precautions, practices, visiting vulnerable elements and those with no action, the total 
amount of fires and explosions rises to 32% of total activities. 
Referring to the subject of this paper we want to know how many of these fires occur in 
buildings, the use of these buildings and its distribution by districts. 
 

   
  Figure 1.4 Areas where the fires occured. [4]. 

 
This chart explains the amount of services typified as fires and explosions, it’s 
interesting to observe that the total of fires set in buildings represent a 43.20% of the 
total amount, making the Fire Department of Barcelona provide 1565 services in 2014. 
 

   
  Figure 1.5. Number of services and it’s district. [4] 
 

Referring to the previous table about distribution of fires in Barcelona during 2014 
comparing to the district where they happened, and in relation to fires in high buildings, 
we should mention that in the districts Eixample and Sant Martí had occupied the 
34.94% of the services of fire or explosion, and these districts is where the largest 
number of EGAS of the citys are, as we will see in the next section 
 
The welfare states seeks protection of people, and it contemplates these problems and 
tries to find solutions creating specific regulations in this regard, while providing 
prevention and fire services. 
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Certain terms should be clearly established in order to not create confusion in the 
future: we will refer as indoor fire or the fire that develops in an uncontrolled delimited 
space in which there is free exchange of fluids or free transfer of heat to the outside. 
This scenario is the most common situation of fire inside a residential building, although 
the heat transfer is not free in any case is null and it manifests through openings ( 
doors, windows, steps installation facilities, etc.) and through the exterior enclosures 
respectively. The figure below pictures an indoor fire. 
 

   
Figure 1.6. Indoor fire. [5]. 

 
When this transfer is null, we will name it a confined fire. It’s an unusual situation in 
residential buildings due to the impossibilities to guarantee the sealing of the premises, 
even though it can occur in certain areas. The next picture represents a confined fire 
[5]. 
 

   
    Figura 1.7. Confined fire. [5]. 
 

We can assimilate the concept of indoor fire relating it to a function of many variables: 
 

�(��	(	), +, ,, -, �, ., !, /, 0	) = 1 
 
The function relies on its variables to be defined, in the fire function these variables are: 
x, y, z representing the spacial coordinates where the fire occurs, T is the range of 
temperatures reached, t is fire’s duration, q is the fire load, c is the relation between 
combustible and comburent, P represents fire protection measures and G refers to the 
spacial geometry of the area. [6]. 
 
1.2.2. DEVELOPMENT OF AN INDOOR FIRE 
 
A fire occurring in an unconfined space is a stationary process, relatively easy to 
parametrize. The problems begin to appear when the fire is in a confined space such 
as residential buildings. Development and propagation possibilities are vast, and rely 
on factor such as the combustible, space definition, ventilation, etc.  
The first scientific investigations date back to 1940, first studies were conducted during 
WWII, and these papers identify the 5 stages of a fire: ignition, growth, flashover, 
completely developed fire, and decrease [1],[3]. 
 

 
Figure 1.8: Stages of a fire [3] 
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1.2.2.1. IGNITION 
 
We define ignition as the process in which an initial exothermic reaction translates into 
a local rise of the temperature compared to the atmosphere. As explained before in this 
paper, the source can come from a spontaneous combustion of flammable material. At 
this stage and in the posteriors, while the fire is at its first stages, the confined 
conditions of a fire doesn’t make a big difference, without affecting its own conditions. 
At this stage the amount of available comburent is endless in relation to the fire’s 
needs. The fire at this early stages is a combustible-ruled fire, meaning that all the 
sequence will be determined by this actor, regardless de type of combustion and the 
interaction of the combustible with the environment [2]. 
 
1.2.2.2. GROWTH 
 
Having started the combustion on its ignition point, the fire will continue growing 
depending on the conditions offered by the combustible. The initial moments offer a low 
heat and power output, with a slow propagation speed. The combustibles placed near 
the fire’s starting point need energy to begin with the pirolitycal reaction. This process 
speeds up exponentially as the ire increases its magnitude, which is one of the main 
characteristics of this stage (see curve’s slope, figure 1.9) 
 

   
  Figure 1.9. Growth stage [5]. 
 

Due to its lower density the produced fumes ascend until they reach the upper parts of 
the room, while buoyancy effect appears and distributes all gases and emitted 
suspension particles through the entire room.  
 
The next equation shows how the density varies in relation with the temperature. When 
the temperature increase is positive, the substance’s density decreases, this result is 
shown on figure 1.10, through the graphical representation of the 2 (T) function. 
 
 

2 = 3. � ·
�56

�76 + -
		(	

kg

m8	  

 

    
   Figure 1.10. Relation density-temperature [5]. 
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Given the energetic characteristics of the flammable materials found in the most 
common case scenario building, we will focus on combustion with flame. In this case 
the fire’s growth will be relatively fast given to the high flammability of the combustible, 
permitting the fast propagation through its surface, or igniting other materials while 
maintaining its comburent input and keeping the combustion reaction working. As 
stated before, it’s enough to maintain the fire’s first stages [3]. 
The buoyancy flux including the flames is called “plomall d’incendi”, pictured as shown 
below. 
 

   
  Figure 1.11. Fire plume [3]. 

 
The air enters plomall’s laterals in a proportion much larger than the one needed for the 
combustion. As a result, the temperature of the gases is still very low. The emitted 
fumes produces a stratification, having two perfectly differentiated zones, one i the 
upper part where the hot fumes accumulate and another one in the bottom part of the 
room where the temperature is lower[3]. 
As the amount of fumes increases, temperature on the upper part of the room rises 
expanding the flammable zone and spreading the hot zone, reducing the level of cold 
air and air’s contribution to fire. The limit between this two zones is known as neutral 
layer[5]. 
  

  
 Figure 1.12. Neutral layer [4]. 

 
It has been experimentally concluded that in a wide range of indoor fires the fumes' 
temperature divide the room in two separated spaces, a superior and hotter layer 
formed by the combustion fumes, characterized for having a higher pressure than the  
 
atmosphere, and a colder layer in the inferior zones made of ambient cold air with a 
lower pressure than the atmosphere even though inside each layer properties can vary 
while being homogeneous for each time-lapse. 
 
While the “plomall d’incendi” keeps being fed from cold’s air layer, the hot zone 
increases its volume and the neutral’s layer height decreases. This fact, altogether with 
the rise of the gases’ temperature, increases the amount of heat emitted by radiation 
from the superior layer to all the combustibles present in the room, following Stephan-
Boltzman law’s, this will be a proportion of T4, this makes the speed of combustion  
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more noticeable while preparing the rest of combustibles to ignite. 
At this point, if the gases layer keeps growing and rising its temperature all materials in 
the room can suddenly ignite, generalizing the fire among all the present surfaces, this 
fact is known as flashover. 
 
1.2.2.3. FLASHOVER 
 
We call flashover at the fast and sudden transition from the growth stage to a 
generalized fire, where all the combustibles present in the room ignite. This term can 
seem inaccurate but is used to delimit two separated stages in a fire, pre- flashover 
and post- flashover, so instead of defining the flashover as a mechanism we can define 
it as a phenomenon linked to a thermal instability. The criteria that define this 
phenomenon are a 600ºC room temperature, a ground-level heat flux of 15-20 kW/m2 
and/or flames escaping through room’s openings. 
We need to highlight that flashover doesn’t always happen in an indoor fire, the 
temperature needed and the lack of oxygen naturally limit this phenomenon [3]. 
 
1.2.2.3.1. REQUIRED CONDITIONS FOR FLASHOVER  
 
Flashover phenomenons began being studied formally in the second half of the first 
decade of the XX century, begining with a series of tests conducted in a 3.64 m x 3.64 
compartment and a 2.4m height. This initial tests define a completely developed fire as 
the point where a paper left at ground level in this compartment would ignite, and under  
this determinants was empirically established that the required flux for this 
phenomenon to happen is 20 kW/m2. 
 
Studying the previous results, we can think that the minimum flux needed to ignite a 
piece of paper placed at ground-level is 20 kW/m2, but may be inadequate when 
affecting thicker combustibles or different thermal characteristics, even though it has 
been proved that a 20 kW/m2 flux is enough for the majority of combustibles to ignite 
any possible indoor flammable material [7]. Waterman concluded that the needed flux 
at ground level mainly came from high and hot surfaces from the upper part of the 
room rather than direct radiation from ignited combustibles flames, it was observed that 
the minimum speed combustion needed to allow a flashover is 40 g/s.Posterior 
experimental tests concluded that the flashover phenomenon occurs under a heat flux 
of 20 kW/m2 [8], reaching 600ºC in the upper part of the room. [9], or through a visual 
inspection while the flame escapes through the room’s openings. 
 
The whole heat focus not only comes from the flames produced by the ignited 
combustible, but also from the hot surfaces and the rooms’ layer of gases, this has 
been explained in the heat transmission chapter and it is produced through radiation, 
this is directly related with the temperature squared to the fourth power, following 
Stephan-Boltzman equation (E = ε·σ·T4). The relative importance of each of this heat  
 
sources will vary on each situation, to be specific it will depend on combustibles 
characteristics and the available ventilation parameters. 
In summary, studying the previously described criteria we can affirm that the flashover 
phenomenon will occur in situations where the fire growth becomes strong enough to 
create the necessary conditions to allow the layer of gases to emit the needed heat 
flux. 
 
It’s usually a transitory situation related with the fire's growth, but if the combustible 
finishes off   
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and/or the comburent becomes insufficient it could not happen. Referring to the lack of 
ventilation, the oxygen diminution will be a key factor when the differential between 
consumed comburent and its replacement is negative. 
 

   
  Figure 1.13. Flashover conditions [3]. 

  
1.2.2.4. COMPLETELY DEVELOPED FIRE  
 
Once the flashover has ocurred in the completely developed fire stage, all the present 
combustible ignites. The duration of this phase is variable, presenting a long duration if 
the comburent disponibility is enough. On this phase the energy liberation is huge, and 
will always be determined by the oxygen presence, at this point the fire will always be 
limited by combustible or comburent. 
 
The maximum amount of available comburent is always available at this phase, and 
will start its decrease further on, due to one of this three motives: generalized 
combustion of the layer of gases, which finishes the excess of comburent, the fact that  
the fire occurs in a confined space with insufficient ventilation, or the fact that the fire 
can require a huge amount of oxygen given the geometrical and volumetric 
characteristics of the room and the combustible distribution. 
 
1.2.2.5. DECREASE 
 
Once the completely developed fire phase has finished, the fire decays and the 
confined space loses temperature due to the lack of oxygen or the lack of comburent, 
or both. The fire’s power isn’t enough to compensate the loss of heat. 
 
1.2.3. COMBUSTIBLE LIMITED FIRE (CLF) 
 
Combustible limited fires are those which development and progression is exclusively 
linked to the combustible’s characteristics, quantity, distribution and nature, always 
having an adequate comburent proportion. This typology of indoor fire can be found on 
its first stages, indoor fires with good ventilation, fires in huge indoor spaces where the 
size of the fire is small related with the space, or outdoor fires. The power of this 
combustible limited fire is determined by the quantity of combustible combusted per 
unit of time [5]. 
 

� = 	
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Being mc the combustions rate, corresponds with the mass of reacting combustible per 
unit of time ( kg/s ) and Hc combustibles calorific power ( MJ/kg ). 
 
1.2.4. COMBURENT LIMITED FIRE (CLF) 
 
In these fires the growth and power comes determined by the amount of available 
oxygen. This never happens on the fires’ first stages, because on its first stages the 
amount of combustible is infinite, it can correspond with an indoor fire on its 
development stage which power relies on the dimensions of the openings and available 
ventilation. Using Kawagoe’s equation we can approximate an indoor fire’s power (with 
one ventilation opening) [5]. 
 

� = : · �! · # · √�		(	MW	  
 
Where k is a constant, Hc represents the combustible’s calorific power (MJ/kg), A 
represents the ventilation opening area (m2) and h represents the ventilation opening 
height (m). Another approximation to a ventilation limited fire’s power is the Law of 
Thorton, which expresses the amount of energy coming from organic-compound 
combustion, in relation with the oxygen’s consumption. 
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Where Et is the amount of energy emited combusting one gram of oxygen( kJ/g ), mO2 

is the consumed mass of oxygen (g) and t is the time spent (s) on the combustion of 
these amount of oxygen [3]. 
 
1.2.5. DETERMINING FACTORS ON A FIRE’S EVOLUTION    
 
The factors affecting the development of an indoor fire are numerous given the 
multidisciplinary nature of the phenomenon, we can establish a first classification  
separating combustible related factors or factors related with the characteristics of the 
container. 
 
Analyzing the combustible’s characteristics we differentiate between the ignition 
source, type, quantity, position, spacing, and orientation and area of exposed surface. 
Referring to the room space, the geometry, the number, location and size of the 
openings and the materials the container is made of. 
 

• Ignition Source 
 
Ignition sources with real power to start a fire can have different natures, 
ranging from low power sources to hot surfaces or big flames. Variables to have 
in mind are the power and the velocity of the heat transfer. 
Ignition's source position is an important term, because it will determine fire’s 
propagation to combustibles placed in the room. 
 
 

• Types and quantity of combustible 
 

The first factor that comes to mind when talking about a fire evolution is the 
amount of combustible available at the fire’s site. In buildings indoor fires we 
refer mainly to solid combustibles (furniture, coatings, seats, etc.). The amount  
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of available material will be directly linked to the room’s use. At this point 
appears a dichotomy between traditional materials and modern materials, like 
the polymeric ones that can reach huge speeds of combustion although it’s time 
permanence is shorter. 
 

• Combustibles position 
 
The combustibles position can have a big influence on the fire’s development in 
various ways. On its first stages the level of discontinuity between the 
flammable combustibles will vary the velocity of the fire’s development. 
Analyzing it considering the “plomall d’incendi”, the fact that the combustible is 
placed really close to the vertical walls will imply a lesser input of comburent, as 
opposite if the comburent materials are placed in the middle of the room the will 
receive the necessary oxygen without restrictions. The orientation of the 
combustible determines the fire’s propagation; the propagation of the fire on 
vertically oriented surfaces will be superior to the propagation on horizontally 
oriented surfaces, thanks to the chimney effect. 
 

• Room’s geometry  
 
Referring to the possible development of a fire the room’s geometry has a big 
importance. As explained before the layer of hot gases and the room’s walls 
emit heat radiation following Stephan-Boltzman’s law heating the combustibles 
present in the room, speeding up its combustion time, and approaching the 
combustibles to its auto-igniting point. 
We consider three variables referring to the room’s geometry: room’s area, free 
height between roofs, and possible openings 
For example a small amount of combustible burning in a much bigger room in 
relation to its shape will create lesser temperatures, lesser calorific return to the 
combustible and longer time to fill the room with fumes compared with a room 
with smaller are where it will have the opposite effect. 
In a “plomall d’incendi” the fresh air mixes with the combustion products and 
moves through the ceiling due to its lower density, so the amount of available 
oxygen will vary in function of the available height between the combustibles  
and the neutral layer. In rooms with higher ceilings the temperature of the hot 
layer of gases will be low due to a higher input of fresh air, the smoking process 
is proportional to the room’s area, in thee cases the flames may not reach the 
ceiling, having a low heat return rate and heat transmission will flow from the 
focus to the nearest combustibles (separation between combustibles will be an 
important concept in these situations). On the other hand when the flames 
reach the ceiling they propagate horizontally and return a huge amount of heat 
to the combustible, causing a fast propagation [3]. 
 

• Perimeter’s surface material    
 

 The coating’s materials in the bordering zones of the room play a key role in the 
 following way: sooner or later these products will ignite and will help determine 
 the fire, giving more or less heat and returning calorific energy to the 
 combustible. 
  
 At his point we must talk about the disjunctive given referring to the level of 
 thermal insulation on modern buildings in order to achieve energetic efficiency, 
 limiting the calorific flux towards the exterior, favoring produced hot gases and   
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 helping them to keep its temperature for a longer period. The main variables 
 that control the heat flux trough the limiting elements are:  

  
1. Thermal conductivity k. 
2. Density 2. 
3. Specific heat Cp. 

  
Those parameters define the concept of thermal inertia, defined by the following 
expression 

 
>� = : · 2 · �?		 

  
Insulating materials are characterized for having low thermal inertia values, due 
to its small valors in k and Cp, while materials with different thermal inertia as 
concrete allow a larger heat flux trough them, allowing a lower temperature 
inside the room’s boundaries [3]. 

 
• Flame propagation  

 
Determining factors on fire’s propagation in an indoor fire influence the output 
dimensions of the fire on its propagation phase, we set as start point the 
publication Principles of fire behavior by Quintere. Once the ignition has 
happened on the air-mixed combustible the posterior evolution will be 
determined by the propagation speed of the flame over the combustible area, 
the main combustibles will be the solids and the liquids, due to the low impact of 
the flammable fumes produced by the reaction, we are gong to focus on 
propagation through fire-exposed surfaces. We understand flame propagation 
as the point where the fire’s area starts to increase, we are talking about the 
total area occupied by flames, not the size of the flames. At this point of fire’s 
propagation gravitational effects caused by the liquid fluxes as buoyancy effect, 
natural or forced ventilation, begin to matter. This phenomenon can help or 
prevent the fire from developing, meaning that its movement vector is favorable 
or not favorable to the natural fire’s vector propagation. Being the propagation 
processes favorable or not are described in the following chart. As shown on 
the chart below, the speed of propagation is defined by the speed of movement  
in the xp position. xp position represents the extension of the pyrolityc area, 
determined by the combustion speed of the fire. We define δf as the outer zone 
of the fire, delimiting its progression and defining it as the flame front and 
classifying it in a pyrolitic phase [3]. 
 

1.3. PROTECTION AND PREVENTION AGAINST FIRES IN BUILDINGS   
 
Prevention and protection against fires is the multidisciplinary knowledge area in 
charge of preventing the apparition of fire in buildings, and if the fire appears the 
optimal conditions to guarantee the inhabitants evacuation and harm minimization are 
given. Referring to this thought, prevention and protection against fires works from 3 
different angles, working together to offer guarantees to do so. To start with, we can  
aim to achieve a 0 possibility to start a fire, and we can continue giving the buildings 
the minimum infrastructure needed to efficiently confront a fire. 
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1.3.1. ACTIVE PROTECTION 
 
Active protection against fires comprehends every measure and installation whose 
main goal is to extinguish the fire. This category comprehends each artifact and 
installation with this objective, such as fire extinguishers, sprinkle systems, smoke 
detectors, etc. 
 
1.3.2. PASSIVE PROTECTION 
 
Passive protection against fires in buildings follow a wide range of factors linked to 
conception and design, aiming to hinder the fire’s start, or minimizing its consequences 
in case it happens, giving enough escaping time to its inhabitants and enough time to 
let the firemen work. 
This sub-discipline has a key-technique: compartmentalization in fire sectors, defined 
spaces where the fire can be contained for a determined period, without affecting other 
sectors. Passive protection also considers materials reaction to the fire (mainly 
furniture and coatings), defining how buildings are evacuated and provide 
infrastructures capable of safely move its inhabitants to a safe zone. 
 
1.3.3. SELF-PROTECTION 
 
The third approaching to protection against fire is usually the least considered, referred 
to humans behavior in front of an indoor fire. It aims to give the building’s inhabitants 
knowledge and good habits in order to not expose themselves to unnecessary risks, 
specially in an obviously dangerous situation for its inhabitants as an indoor fire. 
As we will see in the third chapter, given some buildings special’s characteristics the 
municipal regulations demand self-protection plans, even though this is a minority of 
cases. The ignorance of these plans by its inhabitants is remarkable. 
The table above shows indoor fires distribution compared with the time of the day the 
fires occur, we can observe that the range between 20:00h and 08:00h is the time 
when most of the incidents occur, and it corresponds with the time when the building’s 
inhabitants reside in it, hence the importance of the self-protection chapter. 
 
1.4. 
 
The intervention in a fire inside any reader aware some may think is not an easy task to 
face, despite the training and preparation carried out by firefighters. We can deal with 
this problem from two aspects, firstly those conditions found in any confined and a 
second fire in the building and construction features affect the operation of extinction. 
For the treatment of the first is taken as a reference to Arnalich Arturo in [5] and the 
personal experience of the author of this work. 
 
1.4.1. RISKS OF WORK ON FIRE INSIDE 
 
A fire inside is unwanted situation in which a fire develops uncontrollably within a 
defined physical space and as described in sections inside the atmosphere that 
develops in many ways incompatible with human life and the tasks are developed 
inside often requires the assumption of certain risks. In the picture below, number XX 
image shows a training session of a team of firefighters in a fire confined, can observe 
the virulence and hostility and stress scenario that unfolds under controlled, monitored 
and controlled. Speaking more carefully the phenomena rapidly developing and 
flammability, heat, toxicity, visibility and range survival of the victims. 
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  Image 1.1, 1.2 [5]. Training fire indoors. 
 

1.4.1.1. FLAMMABILITY RAPIDLY DEVELOPING AND PHENOMENA  
 
Supply said in the first chapter, during the phases that constitute a fire inside may 
appear sudden phenomena of great destructive power as the flashover, but you can 
also give other phenomena such as ventilation induced flashover, backdraft or the 
explosion smoke which pose a significant risk if their appearance is simultaneous 
access to the interior of the premises burned by fire as a change for the worse the 
already difficult conditions of fire . 
So in a SIL has not gone through a stage of flashover there have been lots of fuel gas 
and warm above the upper limit of flammability, this scenario can quickly turn into a 
state of flashover if it produces an input sudden air. This can occur as a result of the 
entry into the premises of the teams involved. You can see a sequence of a ventilation 
induced flashover in the following images. 
 

  
Image 1.4. Backdraft sequence. [3] 
 

In a burst of smoke a certain portion of the fuel gas accumulates in areas of difficult 
access and detection, the proportion of the mixture is variable and depends on many 
factors, if it's in range of flammability if it comes into contact with a source of ignition 
such as electrical contact can be in the mix come quickly combustion, generating a 
blast. 
 
1.4.1.2 HEAT 
 
The heat energy so important in the evolution and behavior of the fire danger is 
very important for people and can cause a range of injuries to death. Exposure 
to hot air from the lungs, intensified presence of water vapor subject to stronger 
heat transfer, is a drop in blood pressure that can lead to circulatory failure 
while favoring the accumulation of liquids lungs. In an atmosphere of inner fire, 
the heat will come from the radiation emitted by the source of the fire, radiated 
from the cushion gas by direct contact or conduct of the individual firefighter 
equipment with hot air that the around or through the convective flows. 
Temperatures vary greatly respect the height reached toward the floor of the 
enclosure, and can reach 600-800ºC cushion of hot gases to 100 ° C while 
remaining on the bottom layer. 
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Image 1.5, 1.6. Firefighter personal protective equipment and respiratory protective equipment.  
Source: Barcelona City Council Fire. 
 

TOXICITY 
 
Most gas product of a combustion reaction are toxic or very toxic at the concentrations 
found in a fire. The species and their concentrations can not be determined a priori 
given the many variables involved that depend on such fuels, combustion type, etc. 
The effects of these various substances are outside the body but can provide a 
synergistic effect between them, is that the effects in combination is greater than the 
sum of the individual effects of each substance. 
However, there will be two, CO, CO2 and H2Ovap always appear as a result of 
combustion. The CO2 gas produced is denser than air, is not a toxic gas but it is a 
suffocating gas, that is, displaces oxygen in the air essential for life, and not fuel . CO2 
as a product of combustion is always in equilibrium with CO gas and oxygen according 
to the following reaction: 
 

��� �
↔ �� 	 �� 

 
The fact that the former reaction (r) is shifted to the right or left depends on the nature 
of the fuel and the conditions of pressure, temperature and volume. This is relevant in 
the sense of difference which means that as combustion products have CO instead of 
CO2, since carbon monoxide is an extremely toxic gas. Therefore respiratory protective 
equipment used as the image 1.7. 
 
1.4.1.4. VISIBILITY 
 
The visibility within an enclosure in which a fire develops depends on the emission of 
suspended particles is reduced as there is smoke. The transition from one state to the 
ILC ILV involves the appearance of incomplete combustion products such as tar and 
carbon particles in suspension. Visibility is a parameter that depends on the 
stratification of the site, this is the situation of neutral plan. When this is the level of 
ground visibility is completely null. Pictured 1.7 can be sensed this. 
This greatly hinders the progression of these areas, the vision loss involves the loss of 
a large percentage that humans have for the perception of the space around us must 
train other senses (especially touch and hearing) to orient themselves in situations both 
in missions fire search and rescue of victims as search source of the fire. At this point 
of technological advancement provides elements that facilitate this task such as 
thermal. 
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   Imatge1.7. Lack of visibility [5]. 
 

1.4.1.5. RANGE OF SURVIVAL OF THE VICTIMS 
 
The conditions of survival depend on two major factors related to respiratory 
parameters and issues related to thermal. Usually the first precedence over the latter 
as a key factor responsible for injuries and / or death of the victims. 
Studies solvents (Underwriters Laboratories) have identified a range of survival 
between 6 and 12 minutes from the start to the fire victims in rooms with an open door. 
The variation of the interval due to factors such as the exact position of the victim 
regarding the position of the fire. 
We can conclude that the range of survival for victims associated with the height of the 
neutral plane or put another way, the fact that the fire becomes a SIL that in terms of 
housing with modern standards and dimensions 5 minutes into the case from the 
beginning of the fire [3]. 
 
1.4.2. CONDITIONS RELATING TO THE HEIGHT OF THE BUILDING 
 
It is reasonable to think that all the conditioners mentioned in the previous sections are 
present in any type of building, particularly in high-rise buildings. This section will 
mention aspects related to the level of complexity of interventions in fires in high-rise 
buildings and unique. 
From a general perspective, buildings represent higher dimensions, a high level of 
employment usually geometry, distribution and communications complex or at least 
several of the most popular. 
 
1.4.2.1 LOGISTICS 
 
An important aspect is the mobilization of resources for a service categorized fire in 
high-rise building, it is a movement greater than that required for conventional buildings 
on fire. 
If we take as a reference the intervention protocols Fire Department of the City Council 
for action on fires in high-rise buildings specifically casuistry when the fire is developed 
to a level superior to the tenth floor ( Procopius 1:01 Intervention in fires Egas []) 
observed mobilize input two outputs complete, where full output is composed of two 
vehicles fire engine, autoscaling one vehicle, one ambulance and one command 
vehicle, three being the first major auto dimensions; a total of 17 human people 
(firefighters, health controls and operational controls). In addition it should be noted that 
this device initial two outputs complete () can be extended depending on the evolution 
of the intervention complemented with other vehicles. It also said that should the 
location of all the vehicles in the scene is not arbitrary, that is, depending on the type 
that will remain in a defined location (ambulances should be able to leave the area for a 
transfer of wounded , fire engine vehicles must be relatively close to the point where 
 



Study of structural and conditional regulatory issues related to the evolution of fires in 
high-rise buildings 
 

18 
 

 
they penetrate the building, Aerial ladder to the vertical walls of those that have 
openings available and having taken into account obstacles such as trees overhead 
power lines, etc. ) 
This represents a major organizational challenge in the management of human and 
material means present in the theater of operations. 
The intervention from certain heights may hinder the acceptance of the objective 
mentioned above. Pressure water for granted centrifugal pump fire engine vehicle 
consumes part in having to overcome a level positive because of a bar 10 meters 
height increase, otherwise there is no loss of pressure due to the length of the pipe as 
shown in figure 1.18 to 25 mm diameter hoses which are normally employ firefighters 
for such tasks. 
 

   
          Figure 1.19. Curve losses. 
                  Source: Public Safety Institute of Catalonia 
 

1.4.2.3 CONSTRUCTIVE COMPLEXITY STAGE 
 
Within the group of high-rise buildings such as tai defined me in this work, there are a 
number of buildings classified as unique out of normal (defined as any number of 
features that most frequently encountered within the universe building) aspects of 
design and conception of space. 
An intervention of fire in these buildings represents an added difficulty with respect to 
the recognition of the scene that often makes up conducting visits and / or specific drills 
in the building. 
A typical example in this regard is the location of the hinged openings that must exist 
on the walls (at least according to the principal [21]) in special buildings equipped with 
curtain walls aesthetically relevant but from a perspective operational be difficult 
choosing the place of location of Aerial ladder. 


