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RESUM  
 
El present treball té per objecte l’estudi de la propagació d’incendis en façanes de patis interiors. 

El primer capítol aporta una visió general dels diferents processos físics i químics que intervenen en el 
foc i els conceptes de resistència i reacció al foc. La segona part del primer capítol és un repàs sobre 
l’evolució de la normativa de protecció contra incendis a l’Estat espanyol, des de l’aparició de la 
primera Norma Tecnològica l’any 1974 fins l’actual Codi Tècnic d’Edificació, d'ara endavant CTE. També 
s’inclou el cas particular de l’Ordenança Municipal de la ciutat de Barcelona. 

El segon capítol tracta la propagació del foc a través de façanes a partir de la classificació realitzada 
per Pilar Giraldo en la seva tesi doctoral. Aquesta, distingeix quatre mecanismes de propagació del foc 
per façana: A través de les finestres, a través del pas entre forjat i façana, a través de cambres 
ventilades i mitjançant revestiments combustibles. S’analitzen cadascun d’aquests mecanismes a 
partir d’imatges de casos reals i de com el CTE tracta la limitació de la propagació. En cada un d’aquests 
mecanismes es fa una reflexió sobre com Bombers afronta aquest fenomen a nivell operatiu. 

El tercer capítol tracta la propagació del foc a través de patis interiors, prenent com a punt de partida 
el que la comunitat científica ha establert respecte el moviment del fum en els edificis. Es classifiquen 
els patis interiors en tres tipus; patis de ventilació, celoberts i patis interiors d’illa. El fil conductor, com 
en el segon capítol, és l’exposició de casos reals i l’anàlisi del tractament que el CTE fa d’aquest 
problema, des del punt de vista de l’actuació de Bombers. 

La prioritat en cas d’incendi d’habitatge és el salvament de persones i en segon lloc l’extinció. Per 
aquest motiu, tracta la relació entre pati interior i caixa d’escala, per la repercussió directa sobre la 
seguretat en l’evacuació de les persones i el salvament. 

En el quart capítol s’exposen catorze casos d’incendi ocorreguts tots ells a Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana en els anys 2007 a 2019. Són casos en que en què la propagació del foc pel pati interior 
i/o recinte de caixa d’escala ha tingut paper important en el desenvolupament de l’incendi. Un 
d’aquest casos, el cas 14, s’ha tractat de manera més profunda i és objecte d’anàlisi en el cinquè 
capítol. 

En el cinquè capítol és la continuació de l’estudi del cas 14 tractat en el quart capítol, a partir del 
modelatge i simulació computacional d’incendis amb el programa Fire Dynamics Simulator (FDS). 
Prèvia recollida de dades sobre l’edifici i circumstàncies de l’incendi, s’ha construït un model geomètric 
que reprodueix la geometria real de l’edifici, mobiliari existent, situació de les obertures i propietats 
calorífiques dels materials. Concretament s’ha modelat el pati interior, dos patis de ventilació un 
recinte d’escala protegida i les parts confrontants de les quatre finques afectades per l’incendi. 
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GLOSSARI 
 
Aigua a raig: Aigua projectada mitjançant llança en forma de corrent compacte. 

Alçada d'evacuació: Màxima diferència de cotes entre un origen d'evacuació i la sortida d'edifici que 
li correspongui. 

Àrea General d’Operacions AGO: Zona geogràfica o emplaçament definit on es desenvolupen les 
activitats de resposta a una emergència o on es preveu que hauran de desenvolupar-se. 

Binomi: Unitat mínima de treball formada per dos bombers. 

Bomba d’incendis equipada BIE: Conjunt format per una vàlvula, una mànega i una llança, que serveix 
per a transportar i projectar aigua des d'un punt fix d'una xarxa d'abastament d'aigua fins al lloc d'un 
incendi, i que inclou elements de suport, de mesura de pressió i de protecció. 

Brancal: Cadascun dels dos costats d'una obertura, sobre els quals descansa la llinda o l'arc. 

Buconassal: Mascareta d’un sol ús constituïda de material filtrant que protegeix contra partícules, 
gasos i vapors. La seva capacitat de filtrat ve determinada per la classe a la que pertanyen. 

Caixa d’escala: Tram o seqüència de trams d’escala incloent les parets que l’envolten, els replans, 
passamans i altres suports necessaris. 

Càmera tèrmica: Aparell que per mitjà de raigs infrarojos permet veure-hi en punts calorífics sense 
visibilitat. 

Caputxa de salvament: Equip que es col·loca sobre el cap de la persona a rescatar i que connectant-lo 
a la bifurcació invertida o connexió per a 2n usuari de l’equip d’aire del bomber, permet escapar 
d’ambients amb fum. Es tracta d’un equip no ajustat hermèticament. 

Càrrega de foc: Energia calorífica aportada per tots els materials combustibles continguts en un espai 
definit (pot expressar-se per unitat de superfície o per unitat de volum). 

Cossos sortints: Són cossos sortints els elements construïts, ocupables o transitables, que sobresurten 
dels plans de les façanes d’un edifici a partir de la primera planta pis. Els cossos sortints poden ser 
tancats o oberts. 

Dotació: Conjunt de mitjans humans i materials que formen un vehicle de bombers. 

Efectiu: Cadascun dels bombers disponibles, en un moment determinat, per a una actuació. 

Escala colissa: Escala constituïda per dos o tres trams encaixables que llisquen l'un sobre l'altre i que 
permeten fer-la més o menys llarga. 

Escala de ganxos: Escala proveïda d'un o més ganxos a la part final per mitjà dels quals pot ser fixada 
a l'ampit d'una finestra o d'un balcó. 

Foc: Combustió caracteritzada per una emissió de calor acompanyada de fum o de flames o dels dos. 
Calor i llum produït per la combustió. 
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Fum: Conjunt visible de partícules solides i líquides en suspensió en l’aire, o en els producte volàtils, 
resultant de una combustió o piròlisis. 

Illa urbana: Conjunt de parcel·les urbanes incloses en un mateix perímetre delimitat per les alineacions 
del vial i d’espais lliures públics. 

Incendi: Combustió ràpida que es propaga de forma descontrolada en temps i espai. 

Intumescent: Inflament o augment de volum d’un material per aportació de calor. 

Iteratiu: Que expressa repetició. 

Línia d’aigua: Conjunt format per les mànegues connectades successivament per a portar l'agent 
extintor des del punt de subministrament fins al lloc on s'ha d'utilitzar. 

Local: Recinte estructuralment separat o independent en el que es desenvolupen activitats 
econòmiques dependents d’una empresa o institució. El recinte ha d’estar situat en un edifici, ocupant-
lo total o parcialment. 

Planta altell: Planta útil situada entremig de les plantes principals d’un edifici, que queden enretirades 
respecte d’algun costat o límit d’aquestes, creant àmbits de dobles espais. 

Planta àtic: Darrera planta pis que es retira dels fronts de façana de l’edifici. 

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) l’incendi per que no es pugui propagar a (o des de) un altre part de l’edifici. 

Sector geogràfic: Agrupació geogràfica d’equips de treball, recursos, grup de recursos o punts 
d’emplaçament de vehicles establert per mantenir el tram de control a un nivell gestionable. 

Sector funcional: Grup de recursos i/o dotacions amb una assignació definida, que compten amb un 
responsable i comunicacions pròpies, i amb un àmbit d’actuació general i sense definició geogràfica 
dintre de l’AGO, o que ocupa diferents sectors geogràfics. 

Síndrome de Diogenes: Trastorn del comportament que normalment afecta persones d'edat avançada 
que viuen soles. Es caracteritza pel total abandonament personal i social i per l'aïllament voluntari a la 
llar pròpia, acompanyat en molts casos de l'acumulació de grans quantitats de deixalles domèstiques. 

Ull d’escala: Espai central de la caixa d’escala al voltant del qual giren els trams d’escala que el limiten. 

Ús comercial: Edificis o establiment l’activitat principal del qual és la venda de productes directament 
al públic o la prestació de serveis relacionats: Botigues, grans magatzems, centres comercials, mercats, 
galeries comercials, etc. 

Ús pública concurrència: Edifici o establiment destinat a algun dels usos següents: Cultural 
(restauració, espectacles, reunió, esplai, esport, auditoris i similars), religiós i de transport de persones. 

Ús residencial habitatge: Edifici o zona destinada a allotjament permanent, qualsevol que sigui el tipus 
d'edifici: Habitatge unifamiliar, edifici de pisos o d'apartaments, etc. 

Ús residencial públic: Edifici o establiment destinat a proporcionar allotjament temporal, regentat per 
un titular de l'activitat diferent del conjunt dels ocupants: Hotels, hostals, residències, etc. 
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ACRÒNIMS 
 
ACM: Aluminum Composite Material (plafons d’alumini compost). 
AEA: Autoescala automàtica. 

CAF: Compressed air foam System (sistema d’escuma amb aire comprimit). 

CM: “Casa de les mantes” edifici objecte del cas d’estudi, situat al C/ Sant Pere Més Baix, 64. 

CMA: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

CEE: Comunitat Econòmica Europea. 

CFD: Computational Fluid Dynamics (models computacionals de camp). 

CGE: Centre de Gestió d’Emergències de Bombers de Barcelona. 

COAC: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 

COEIC: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. 

DB CTE-SI: Document Bàsic del CTE d’Edificació sobre Seguretat en cas d’Incendi. 

DGPEIS: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

EPS: Poliestirè expandit. 

EPSEB: Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 
ERA: Equip de respiració autònom. 

ETSAB: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 

FDS: Fire Dynamics Simulator. 

HOTEL: Edifici hoteler objecte del cas d’estudi, situat al C/ Sant Pere Més Baix, 62. 

HPL: High-pressure laminate (laminats d’alta pressió). 

HRR: Heat release rate (taxa d’alliberament de calor). 

HRRPUA: Heat release rate per area (taxa d’alliberament de calor per unitat d’àrea). 

ISPC: Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

ITeC: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 

JG55: Edifici d’habitatges objecte del cas d’estudi, situat al C/ Jaume Giralt, 55. 

JG57: Edifici d’habitatges objecte del cas d’estudi, situat al C/ Jaume Giralt, 57. 

LOE: Llei Orgànica d’Edificació. 
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MSCI: Models de simulació computacional d’incendis. 

NBE-CPI: Norma Bàsica d’Edificació sobre Condicions de Protecció Contra incendis. 

NFPA: National Fire Protection Association. 

NTE-IPF: Norma Tecnològica sobre les Instal·lacions de Protecció contra el Foc. 

OMCPI: Ordenança municipal sobre condicions de protecció contra incendis. 

ORCPI: Ordenança reguladora sobre condicions de protecció contra incendis. 

PIR: Escuma de poliisocianurat. 

PUR: Escuma de poliuretà. 

PVC: Policlorur de vinil. 

RD: Reial Decret. 

RIPCI: Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

RSCIEI: Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials. 

SATE: Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior. 

SPEIS: Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. 

XPS: Poliestirè extrudit. 
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PREÀMBUL 

La realització del present projecte final de grau s’inicia el setembre de 2019, un cop supero la fase 
d’oposició de la convocatòria 81/19 d’Accés a bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la 
Generalitat, durant el període previ a l’inici del Curs de formació bàsica. 

La meva inquietud vers el foc i les emergències, però, s’inicia uns anys enrere. Calculo que va ser cap 
a l’edat dels tretze anys, quan em vaig passar bona part de l’estiu connectat a la web de Bombers de 
Barcelona. El mes de setembre vaig demanar al meu pare d’anar a un parc de bombers per primer cop.  

Uns mesos més tard, el 28 de desembre de 2007, es va produir l’incendi d’habitatge al C/Tarragona 
que és el segon cas d’estudi del treball. Aquest incendi pren un significat personal ja que un company 
de classe de l’escola i un professor vivien en l’immoble afectat. Durant la primera setmana després de 
les vacances escolars de Nadal un grup d’amics de la classe vam anar veure com havia quedat. La 
imatge de la caixa d’escala i el celobert totalment ennegrits pel fum se’m va quedar gravada. 

Un dia vaig arribar a la conclusió de que ja havia visitat prou vegades els parcs de bombers de Barcelona 
i que calia fer un pas més; anar fins al lloc de l’emergència per veure-la i fotografiar-la. L’abril de 2012 
vaig instal·lar-me Twitter al telèfon mòbil per estar al cas de quan es produís algun incendi important 
a la meva ciutat. Davant la facilitat d’accés a la informació i imatges publicades per mitjans digitals i 
usuaris, vaig començar a recopilar fotografies d’incendis amb interès des del punt de vista formatiu.  

La part més activa d’aquesta etapa va durar fins a finals del 2017, moment en que vaig decidir 
concentrar tota l’energia bomberil en la preparació de les oposicions. Amb aquesta fórmula he assistit 
a prop d’un centenar d’intervencions entre incendis, explosions, salvaments i simulacres generant un 
arxiu de nou mil fotografies pròpies i cinc mil fotografies de tercers.  

Una part dels casos d’incendi estudiats en el present treball són incendis que recordo el moment en 
que es van produir perquè van sortir als mitjans de comunicació i en vaig guardar les imatges al meu 
arxiu personal. Alguns altres, són casos que han estat buscats a propòsit d’aquest treball. 

El tretzè cas d’estudi, incendi en un local al C/Enamorats, va ocórrer la matinada del dia 19 de 
desembre de 2019 durant la realització d’aquest treball. Aquell matí, de camí a la biblioteca, vaig passar 
pel lloc de l’incendi per veure’l des de l’exterior i parlar amb un bomber del torn de guàrdia entrant. 

Cas de la simulació 

El dimarts 16 de desembre de 2014 a les 10:07 del matí es va declarar un incendi en uns baixos del 
C/Jaume Giralt. Aquell matí havia d’anar a l’EPSEB per imprimir i entregar un treball de l’assignatura 
d’Instal·lacions II. Em vaig assabentar de l’incendi esmorzant, mentre consultava Twitter. Per aquest 
motiu vaig decidir afegir la càmera de fotografia a la motxilla, per si de cas. 

Quan ja estava al metro de tornada, les fotografies de l’incendi més recents publicades a Twitter 
seguien mostrant una columna de fum important, motiu pel qual vaig decidir anar-hi. 

A les 13:28h realitzava la primera fotografia de l’incendi, i a les 16:25h l’última. El desplegament de 
mitjans de bombers era important, un dels més grans que he vist en un incendi d’habitatge. Vehicles 
de bombers dels sis parcs de la ciutat alguns amb totes les mànegues de 25 mm tirades, bombers amb 
escuma CAF als pantalons fins la cintura, guàrdies urbans fent ús de buconassals, i per acabar-ho 
d’adobar, material i maquinària de construcció pel mig fruit de les obres que s’estaven realitzant al 
carrer per transformar-lo en plataforma única. Al lloc de l’incendi hi havia presència física del Cap de 
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Dia, el Cap de la Divisió d’Operacions i el Director de Bombers, a més d’algun bomber que estant fora 
de servei s’havia apropat al lloc per veure l’abast de l’incendi. 

Cinc dies després, vaig tornar al lloc de l’incendi per veure l’afectació interior i prendre fotografies. Els 
tres locals afectats havien estat tapiats i la resta de les finques desallotjades. L’única finca que seguia 
funcionant amb relativa normalitat era l’hotel contigu. Vaig presentar-me a la recepció explicant el 
meu interès per veure el pati interior afectat. La seva resposta va ser positiva i una treballadora de 
l’hotel va fer-me una visita guiada; vam pujar per l’escala protegida fins al terrat, podent veure i fer 
fotografies del pati interior des de diferents nivells així com una de les habitacions afectades per fum 
i temperatura. 

A propòsit d’aquest treball, he aprofitat per ampliar la informació sobre aquest cas i realitzar una 
simulació mitjançant simulació computacional. 

El dimecres 27 de novembre de 2019, cinc anys després, vaig tornar al lloc de l’incendi per visitar els 
edificis ja rehabilitats amb l’objectiu de reconèixer el major nombre d’espais, prendre mesures i fer 
fotografies. Vaig poder accedir als habitatges 1r2a del número 55 i 1r1a del número 57 del C/Jaume 
Giralt. Novament la recepció de l’hotel Musik Boutique em va facilitar accés lliure a tot l’edifici així com 
la targeta magnètica de l’habitació 25, des d’on vaig accedir al pati interior. 

El testimoni més especial va ser el de la senyora Roser, veïna del número 55, una dona d’edat avançada 
molt eixerida. En picar al timbre de casa seva va respondre -Quién es?- “Un estudiante” vaig dir jo. A 
continuació va obrir la porta i vaig començar a explicar-li el treball que estava realitzant tot mostrant-
li les imatges de l’incendi al mòbil.- No, és que no hi veig - va respondre. 

Lluny de fer-me fora, la senyora Roser, que era invident, em va oferir el seu testimoni en forma de relat 
guiat per els sons, olors, veus i sensacions que va viure aquell dia en primera persona. Finalment em 
va fer passar a casa seva i vaig poder prendre mesures amb el distanciòmetre làser i fer fotografies. 

A data 12 d’abril de 2020, vuit mesos després, concloc el treball. El conjunt de la feina realitzada la 
divideixo en dos períodes. Un primer període de quatre mesos, abans de començar l’escola de 
Bombers, en què disposava de temps i tenia dedicació completa a la causa. Un segon període de quatre 
mesos en què entre setmana assistia al curs bàsic i feia les tasques online, i durant els caps de setmana 
procurava dedicar una part del temps a acabar el treball. 

No m’hagués imaginat que com a país viuríem la activació de la fase d’emergència del pla PROCICAT 
per pandèmies i la declaració d’un estat d’alarma. Doncs bé, una part del confinament per frenar la 
transmissió del COVID-19 també forma part d’aquest treball. I per què no dir-ho, m’ha permès acabar-
lo amb més calma i millor. 
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INTRODUCCIÓ 

La propagació d’incendis en façanes de patis interiors és un tipus de propagació exterior com a 
conseqüència del flux de fum i flames mitjançant forats que comuniquen amb l’exterior, 
independentment de la distribució interior de l’edifici. 

Les façanes que donen directament a la via pública dissipen el fum i les flames a l’ambient un cop 
surten a l’exterior. Els patis interiors, en canvi, són un espai exterior confinat en el qual el fum i el foc 
es comporten de manera diferent. Aquest tipus de propagació condiciona la intervenció de Bombers. 

El Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi del CTE, és l’actual marc normatiu estatal que 
estableix les regles i procediments per complir les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi 
en les edificacions. L’apartat DB-SI2 estructura la problemàtica de la propagació exterior en dos punts: 
Mitgeres i façanes, i Cobertes. No fa cap referència als patis interiors. 

 
Abast 

Aquest treball tracta la propagació del foc en patis interiors mitjançant un anàlisi de l’estat de l’art a 
partir de les normatives, la informació teòrica, l’anàlisi de casos reals i l’ús d’eines de simulació 
computacionals per poder finalment arribar a unes conclusions que permetin comprendre millor 
aquest comportament i avançar en solucions. 

 
Objectiu principal del treball 

Estudiar la problemàtica del foc en patis interiors. 

 
Objectius secundaris del treball 

Conèixer l’origen i evolució del marc normatiu estatal i local en matèria de protecció contra incendis. 

Estudiar els mecanismes de propagació del foc en façanes. 

Conèixer el que la comunitat científica ha establert en relació al moviment del fum en els edificis. 

Definir una classificació sobre tipus de patis interiors. 

Estudiar el tractament del CTE respecte la propagació del foc en patis interiors. 

Analitzar un conjunt de casos d’incendis reals representatius de la problemàtica dels patis interiors.  

Realitzar un model que permeti simular i reproduir un cas d’incendi el més semblant possible al succeït. 

Proposar mesures que contribueixin a limitar la propagació del foc en patis interiors. 
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CAPÍTOL 1 - El foc en l’edificació  

Aquest capítol presenta definicions bàsiques d’algunes de les propietats físiques i químiques 
relacionades amb el foc per a una millor comprensió dels continguts de la resta de capítols del treball. 

Reacció de la combustió 

La combustió és una reacció química exotèrmica d'oxidació-reducció en que es produeix una 
transferència d’electrons entre l’agent reductor anomenat combustible i l’agent oxidant, comburent. 

 El combustible és el material que en contacte amb un agent 
oxidant pot entrar en combustió. 

 El comburent és la substància capaç de produir l’oxidació del 
combustible. 

 La font d'ignició és l’energia inicial en forma de calor.  

 La reacció en cadena és la responsable del manteniment de la 
combustió. 

 
El conjunt dels tres factors necessaris perquè es produeixi la combustió (combustible, comburent i 
energia d'activació) formen el triangle del foc. El conjunt dels quatre factors necessaris per al procés 
de combustió i manteniment d'aquesta formen el formen el tetraedre del foc. 

Productes de la combustió 

El fum, format pels gasos de la combustió que arrosseguen partícules sòlides en suspensió 
anomenades sutge. En general, l'aspecte dels fums depèn del tipus de combustible i de la ventilació. 

La flama, consta dels gasos inflamables, aire i productes formats en la combustió. El color de la flama 
dependrà del tipus de combustible i de la proporció d'oxigen present. 

Flames de difusió 

 
Figura 2. Tipus de flames (NFPA). 

Flames de premescla 

Flama de color 

Gasos sense barrejar 

Contorn de flama definit 

Combustió poc sorollosa 

No cremen de forma neta 

Menor eficàcia de combustió 

Temperatura ≈ 200°C 

Flama de color. 

Barreja de gasos prèvia a la ignició 

Contorn de flama no definit 

Combustió molt sorollosa 

Cremen de forma neta 

Major eficàcia de combustió 

Temperatura > 1000°C 

Taula 1. Tipus de flames (27, 35 i síntesi Autor). 

Figura 1. Triangle del foc 
(Bombers de Reus). 
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Els gasos, majoritàriament diòxid de carboni i vapor d'aigua. Si la combustió és incompleta es forma 
molt més monòxid de carboni. 

Diòxid de carboni CO2 

 

Gas més comú alliberat en la combustió. A partir de 650°C es 

descomposa en CO. Té una densitat relativa a l’aire ρ = 1,50 

Monòxid de carboni CO Combustions incomplertes per falta d’O2. Té afinitat 210 vegades major 

que l’O2 per combinar-se amb la hemoglobina de la sang. ρ = 0,97 

Àcid cianhídric CNH Combustions de nitrogenats com la llana, seda, niló, espumes 

polimèriques, poliuretà. Fa olor a ametlles amargues. ρ =0,94 

Diòxid de nitrogen NO2 Combustió de carbó, petroli (escapament de vehicles motoritzats), gas 

natural. ρ = 1,60 

Àcid sulfhídric H2S Descomposició matèria orgànica. Olor d’ous podrits. ρ = 1,40 

Clorur d’hidrogen HCl Combustió de PVC i materials que contenen clor i plàstics. ρ = 1,50 

Acroleïna C3H4O Combustió d’olis, arbres, tabac, gasolina i petroli. ρ = 0,85 

Amoníac NH3 Descomposició matèria orgànica. ρ = 0,73 

Formaldehid H2C=O Combustió de polímers termoestables i termoplàstics. ρ = 1,08 

 
Taula 2. Característiques dels principals gasos de les combustions (36, 38 i síntesi Autor). 

  
 
Tipus de combustions 

Quan es produeix una combustió aquesta es propaga a la resta del combustible per l'anomenat front 
de flama, que separa els gasos cremats dels gasos no cremats. En funció de la velocitat del front 
distingim diferents tipus de combustions. 

 

Combustions lentes 

velocitat inapreciable 

 No augmenta la temperatura ambient 

Exemple: L'oxidació del ferro o l’envelliment del paper  

Combustions simples 

< 1m/s 

 S'hi observa augment de la temperatura ambient 

Exemple: Combustions de paper o fusta  

Deflagració 

> 1 m/s subsònica 

 Es generen ones de pressió continues anomenades flaixos 

Exemple: Vapors inflamables, mescles de pols combustibles  

Detonació 

> 340 m/s supersònica 

 Es generen ones de xoc 

Exemple: Vapors inflamables a pressió  

 
Taula 3. Tipus de combustions en funció de la velocitat del front (27 i síntesi Autor). 
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Transferència de calor 

La calor és la transferència d’energia entre dos cossos que es produeix des del cos de més temperatura 
cap al cos de menys temperatura, fins arribar a l’equilibri tèrmic. La transferència de calor domina tots 
els aspectes d’un incendi, des de la ignició fins a l’extinció final. La calor es transmet mitjançant un o 
més d’aquests tres mecanismes: Conducció, convecció i radiació. 

 
Conducció  

Transmissió de calor entre un punt i un altre d'un medi sense desplaçament de matèria. L’efecte de la 
conducció de calor a través d’un material és un aspecte important de la ignició. (38). 

La conducció és el mecanisme de transmissió d’energia calorífica que té lloc en els sòlids quan s’escalfa 
una part d’un objecte. L’energia es transmet des de la zona calenta cap a zones més fredes a una 
velocitat que depèn de la diferència de temperatura i de la conductivitat tèrmica del material. La 
conductivitat tèrmica (λ) és la quantitat de calor necessària per m2 per generar una diferència d’1°C en 
1 metre de material homogeni durant 1 minut. La unitat al SI és el W/m·K. 

El flux 𝑞"̇ és la quantitat de calor transferida per unitat de temps per unitat de secció transversal (el 
punt sobre la 𝑞 especifica per unitat de temps i les cometes indiquen per unitat d’àrea de superfície). 

q"̇ =
λ

𝐿
∆T 

On: 
∆T = diferència de temperatures 
𝐿 = longitud de la trajectòria 
λ = conductivitat tèrmica del material (W/m·K) 

Convecció 

Transmissió de calor mitjançant la circulació a través d’un medi, com un líquid o un gas (38). 

La convecció és el mecanisme de transmissió d’energia calorífica que té lloc per mitjà del moviment de 
líquids o gasos calents des de la font de calor cap a les parts més fredes de l’entorn. En escalfar-se, els 
fluids augmenten de volum i disminueix la seva densitat, ascendeixen i són desplaçats per fluïts amb 
menor temperatura que s’escalfen repetint el cicle. El coeficient corresponent a la transferència 
convectiva de calor (h) es defineix amb la següent expressió: 

q"̇ = h∆T 

On: 

𝑞"̇ = velocitat de transferència de calor per superfície (W/m²) 
∆T = diferència de temperatura entre el fluid i la superfície 
h = coeficient de transferència convectiva de calor (W/m²·K) 

L’efecte de la convecció té un paper important en les primeres fases d’un incendi, en l’escalfament de 
les superfícies exposades als gasos calents. A mesura que la temperatura d’una habitació augmenta, 
però, l’acció de la radiació augmenta i esdevé el mecanisme de transmissió de calor dominant. 

 
Radiació 

Transmissió de calor mitjançant ones electromagnètiques sense necessitat de cap medi (38). 



15    Propagació d'incendis en façanes de patis interiors 

La radiació és el mecanisme de transmissió d’energia calorífica que té lloc des d’una superfície o gas 
calent cap a un material més fred mitjançant ones electromagnètiques sense necessitat d’un medi 
material. La llei de Stefan-Boltzmann estableix que la radiació emesa per una superfície calenta és 
proporcional a la quarta potència de la seva temperatura absoluta: 

𝑞"̇ = Ɛσ𝑇  kW/𝑚  

On: 

𝑞"̇= emissió radiant per unitat de superfície 
Ɛ = emissivitat de la superfície 
σ = constant Stefan Boltzmann (56,7𝑥10 𝑘𝑊/𝑚 · 𝐾) 
𝑇 = temperatura absoluta 

 
Taxa d’alliberament de calor (HRR) 

La taxa d’alliberament de calor (HRR) és la velocitat amb la qual el foc allibera energia. Determina en 
gran mesura la gravetat del foc i la velocitat a la qual es propaga. S’utilitza com a variable 
representativa de la corba de desenvolupament d’un incendi. La unitat de mesura al SI és el Watt (w). 

 
Efecte de la calor i la temperatura 
 
En l’anàlisi posterior a un incendi, podem identificar la temperatura a la qual un material ha estat 
sotmès. Si fon totalment vol dir que, com a mínim, ha estat exposat a la temperatura de fusió (27). 
 
 

 

 

T (°C) Senyal 

200/300 Fonen els plàstics habituals 

230 Fon l’estany 

325 Fon el plom 

400 Fon el zinc 

540 L’acer perd el 50% de la seva R 

660 Fon l’alumini 

760 El vidre s’estova 

900 Fon el llautó 

960 Fon la plata 

1000 Fon el bronze 

1080 Fon el coure 

1200 Fon el ferro colat 

1350/1500 Fon el vidre 

1500 Fon l’acer 

1875 Fon el crom 

 
Taula 4. Temperatures d’interès per a diferents 

materials (27). 

Figura 4. Un radiador d’alumini fos indica que 
ha estat sotmès a una t > 660 °C (ISPC). 

Figura 3. Bigues d'acer deformades (ISPC). 



                                                                                Propagació d'incendis en façanes de patis interiors     16 

Límits d’inflamabilitat 

Perquè es produeixi la combustió dels vapors d'un combustible prèviament mesclat amb aire, han 
d’estar en una concentració dins d'uns límits anomenats límits d'inflamabilitat. Fora d'aquests límits la 
combustió no és possible. 

El límit inferior d’inflamabilitat (LII), és el mínim percentatge de combustible que pot reaccionar amb 
el comburent. Reacciona tot el combustible i una part del comburent. 

El límit superior d’inflamabilitat (LSI), és el màxim percentatge de combustible que pot reaccionar 
amb el comburent. Reacciona tot el comburent i una part del combustible. 

La mescla estequiomètrica o mescla ideal (MI), és la proporció òptima de combustible i comburent 
perquè es produeixi la combustió. Reacciona tot el combustible i tot el comburent. 

Producte LII LSI Punt d’inflamació (°C) Poder calorífic (KJ/Kg) 

Acetilè C₂H₂ 2,0 80,0 -18 49.923 

Benzina 0,8 5,0 -46 44.000 

Butà C₄H₁₀ 2,0 9,0 -60 49.700 

Dièsel 1,3 6,0 52 45.500 

Metà (gas natural) CH4 5,0 15,0 -182 44.000 

Propà C3H8 2,0 10,0 -104 50.450 
 

Taula 5. Límits d'inflamabilitat, PI i poder calorífic (35 i síntesi Autor). 

 
 
Punt d'inflamació, punt d'ignició i punt d'autoignició 

El punt d'inflamació o flashpoint, és la temperatura mínima a la qual el combustible produeix suficients 
vapors que al barrejar-se amb l’aire poden entrar en combustió en presència d'un focus de calor. Si es 
retira el focus de calor, la combustió no es manté. 

El punt d’ignició o firepoint, és la temperatura mínima a la qual el combustible pot entrar en combustió 
en presència d'un focus de calor, i mantenir-se en retirar la font de calor externa. Aquesta temperatura 
sol estar uns graus per sobre de la d'inflamació. 

El punt d’autoignició, és la temperatura mínima a la qual el combustible pot entrar en combustió sense 
necessitat d'un focus extern de calor. 

Substància Punt d’inflamació (°C) Poder calorífic (KJ/Kg) 

Escuma de poliuretà 310 25.000 

Fusta de pi 240 17.000 

Paper 230 18.000 

Polietilè 310 46.500 

PVC rígid 390 20.000 
 

Taula 6. Punt d'inflamació i poder calorífic (37 i síntesi Autor). 
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Resistència i reacció al Foc 

La resistència al foc és la capacitat d’un element de construcció per a mantenir durant un període de 
temps determinat la funció portant que li sigui exigible, així com la integritat i/o l'aïllament tèrmic, en 
els termes especificats a l’assaig normalitzat corresponent de la norma UNE-EN 1363-1:2015, sobre 
assajos de resistència al foc. La classificació és la següent (12): 

R Estabilitat o capacitat portant. 

E Integritat i estanqueïtat al foc. 

I Aïllament tèrmic. 

 

Amb aquesta classificació, les classes s’indiquen de la següent manera: 

R Estabilitat al foc o capacitat portant. Aplicable per elements estructurals. 

RE Estabilitat i integritat al pas de flames i gasos calents. Elem. estructurals i compartimentadors.  

REI Estabilitat, integritat i l’aïllament tèrmic. 

E Integritat. Aplicable per a portes d’ascensors. 

EI Integritat i l’aïllament tèrmic. L’aïllament es refereix a capacitat de reduir la transferència de 
calor des de la cara exposada a el foc a la cara no exposada. Aplicable per a elements que no 
són estructurals. 

L’escala de temps normalitzada és 15, 20, 30, 45, 60 90, 120, 180 i 240 minuts. 

 

La reacció al foc s’entén com la resposta d’un material al foc, mesurada en termes de la seva 
contribució al desenvolupament de l’incendi a partir de la UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, sobre 
classificació en funció del comportament enfront al foc dels productes de construcció i elements per a 
l’edificació. Aquest sistema de classificació europeu comprèn 7 Euroclases (50): 

A1 Equivalent a no combustible. Sense contribució en grau màxim al foc. 

A2 Equivalent a no combustible. Sense contribució en grau menor al foc. 

B Combustible. Contribució molt limitada al foc. 

C Combustible. Contribució limitada al foc. 

D Combustible. Contribució mitjana al foc. 

E Combustible. Contribució alta al foc. 

F Sense classificar. 

 
Opacitat de fums: 
 

 
Gotes o partícules inflamades: 

s1 Quantitat i velocitat d’emissió baixa. d0 No es produeixen gotes inflamades. 

s2 Quantitat i velocitat d’emissió mitja. d1 No hi ha gotes inflamades de duració ≥10 seg. 

s3 Quantitat i velocitat d’emissió elevada. d2 Productes que no es classifiquen ni d0 ni d1. 
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La normativa de protecció contra incendis a l’estat espanyol ha estat influenciada des dels seus inicis 
per els grans incendis amb resultat de víctimes mortals i/o pèrdues econòmiques rellevants. El 
desenvolupament normatiu de la protecció contra incendis a l’Estat espanyol ha anat endarrerit 
respecte altres països de la Unió Europa fins l’aparició del CTE. 

Fins a principis dels anys setanta, l’Administració no havia promogut la redacció de normes o regles de 
prevenció i protecció contra els incendis en els edificis; el problema ni tan sols formava part de les 
seves prioritats. Els tècnics projectaven i construïen els edificis segons els seus coneixements i criteris; 
en algunes ocasions també les asseguradores establien criteris de protecció contra els incendis. No va 
ser fins l’any 1974 que es va redactar la primera reglamentació en matèria de protecció contra incendis, 
que malgrat no ser d’obligat compliment, van tenir una amplia utilització per part dels tècnics. 

 
1974 - Norma Tecnològica sobre les Instal·lacions de Protecció contra el Foc NTE-IPF-74 

Aquesta norma formava part del grup de Normes Tecnològiques de l'Edificació aprovades pel Ministeri 
de l'Habitatge. Les NTE comprenien diferents documents relatius a tots els aspectes que poden afectar 
una construcció com estructures, façanes, cobertes, revestiments, instal·lacions, etc. Dins el grup 
d'instal·lacions es va incloure la NTE sobre Instal·lacions de Protecció contra el Foc. Aquesta norma va 
estandarditzar una sèrie d'aspectes de l'edificació com ara l’ús del ràcord Barcelona com a enllaç 
hidràulic per a mànegues de bombers. 

Incendi Hospital Materno-infantil Virgen del Rocío 

El 22 de novembre de 1977 es a produir un gran incendi a l’Hospital Materno-infantil Virgen del Rocío 
de Sevilla. El foc va començar a les cuines amb gran producció de fum que va pujar a les plantes 
superiors a través dels conductes d’aire condicionat. L’evacuació a través de les escales va ser 
insuficient ja que el fum va pujar per efecte xemeneia. No va haver víctimes durant l’incendi, però la 
manca d’un pla d’evacuació va evidenciar la necessitat d’un canvi. 

El Ministeri de Sanitat va reaccionar promulgant el RD 2177/1978 de “Protección Contra Incendios en 
Hospitales”. Va ser dificultós adaptar el parc hospitalari existent a la normativa; en molts hospitals es 
van afegir escales per l’exterior que encara són visibles en alguns hospitals. 

Incendi Hotel Corona de Aragón 

El 12 de juliol de 1979 es va produir un greu incendi a l’Hotel Corona de 
Aragón a Saragossa. En aquesta ocasió es van produir 76 víctimes 
mortals i més de cent ferits. Sembla que l’incendi va començar a les 
cuines i, com a va ocórrer a Sevilla, el foc va propagar ràpidament a 
través de les conduccions d’aire condicionat i els falsos sostres. 
L’evacuació dels clients i personal de l’hotel va ser força complicada, 
novament, per la manca d’elements d’evacuació, senyalització i 
compartimentació. L’hotel no incomplia cap normativa de protecció 
contra incendis perquè no existia cap al respecte (17). 

Com a conseqüència de l’incendi, el 25 de setembre es va dictar una 
ordre ministerial sobre “Protección de Incendios en Hoteles” que com 
en el cas dels hospitals, també va ser de dificultosa aplicació. Figura 5. Hotel Corona de 

Aragón (La Vanguardia). 
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1981 - Norma Bàsica de Protecció Contra incendis NBE-CPI-81  

L'any 1981 va ser aprovada i publicada NBE-CPI-81 sobre condicions 
de protecció contra incendis en els edificis, d’obligat compliment a 
tot l’Estat espanyol. Constituïa una eina valuosa però de difícil 
aplicació, ja que només tenia en compte uns edificis tipus molt 
concrets. Posteriorment va ser modificada pel RD 1587/1982, de 25 
de juny, amb la denominació definitiva d'NBE-CPI/82. 

Aquest RD establia que els annexos de condicions particulars de cada 
tipus d'edifici no tindrien caràcter obligatori fins que no fossin 
aprovats per Reial Decret; tal aprovació mai no es va produir. 

 
1991 - Norma Bàsica de Protecció Contra incendis NBE-CPI-91 

El gran pas per a establir un text obligatori d’abast estatal realment 
efectiu va ser la NBE-CPI-91, aprovada per RD 279/91 de 1 de març. 
La norma establia les condicions a satisfer i es donaven solucions 
efectives a problemes concrets. També es deixava oberta la 
possibilitat d’altres solucions tècniques sempre que establissin uns 
nivells de protecció similars o superiors al de la norma. 

Cinc anys després el RD 2177/96 de 4 d’octubre aprovava la NBE-CPI-
96, que desenvolupava la del 91 més àmpliament, en conjunció amb 
allò que s’estava fent a Europa. 

 

1993 - Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra incendis RIPCI 

Entre la NBE-CPI del 1991 i la del l’any 1996 es va aprovar el RIPCI, que fa referència a les condicions 
que han de satisfer els aparells, equips i sistemes, pel que fa a la seva instal·lació i manteniment. El 
reglament ha estat corregit i ampliat posteriorment pel RD 513/2017 de 22 de maig. 

 
2006 - CTE DB-SI 

El CTE va propiciar un gran salt qualitatiu tant en l’àmbit de la 
protecció contra incendis com en el de la construcció en general. 
Amb l’aprovació de la LOE el 2006 es va dictar el RD 314/06 pel qual 
s’aprovava el CTE i en ell, dos documents tècnics rellevants: El 
Document Bàsic DB-SI (Seguretat contra incendis) i el DB-SU 
(Seguretat d’utilització). Tots dos documents són l’actual cos legal 
de protecció contra incendis en l’edificació a l’Estat espanyol. Això 
ha significat que ens hem equiparat a les normes europees (27). 

En aquests catorze anys des de la publicació dels DB  s’han introduït 
diverses esmenes, correcció d’errors i canvis. L’última versió és la 
recentment aprovada mitjançant el RD 732/2019. Aquesta 
modificació serà d’obligat compliment per a les obres de nova 
construcció i les intervencions en edificacions existents que 
sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 28 de juny de 2020. 

Figura 6. CPI-81 (Isover). 

Figura 7. Norma NBE-CPI-1991 
(Todocolección). 

Figura 8. DB-SI (Cte.org). 
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En el Document Bàsic DB-SI Seguretat contra incendis, però, hi ha algunes mancances en determinats 
temes específics. 

L’exigència bàsica SI 2 - Propagació exterior del CTE diu el següent: “Es limitarà el risc de propagació 
de l’incendi per l’exterior tant en l’edifici considerat com cap a altres edificis”. Per fer-ho, estableix 
unes determinades característiques geomètriques i de resistència i reacció al foc que han de complir 
les mitgeres, façanes i cobertes dels edificis. 

En el nostre cas, el que notem a faltar és el tractament de la propagació del foc en els patis interiors; 
objecte d’estudi d’aquest treball. 

Els materials de construcció també han estat sotmesos a desenvolupament normatiu. L’any 1989 es va 
publicar la Directiva 106/89 de la CEE que no va entrar en vigor a l’Estat espanyol. 

A partir de la publicació del CTE s’ha normalitzat la situació de manera que els materials emprats en la 
construcció d’edificis han de complir les condicions definides en el RD 842/2013, de 31 d’octubre, pel 
que s’aprova la Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 
les seves propietats de reacció i resistència al foc (veure apartat 1.1 Teoria del foc: “Resistència i 
reacció al Foc”). 

Els edificis d’ús industrial, aliens a la problemàtica que es tracta en el treball, es regulen per el RSCIEI i 
no han estat contemplats en aquest resum sobre l’evolució de la normativa de protecció del foc. 

 
Ordenança municipal de Barcelona 

 
1974 - Ordenança sobre normes constructives per a la prevenció d’incendis  

Vigent del 19 de novembre de 1974 fins el 20 de març de 1982 en la seva totalitat i del 22 de juliol de 
1982 fins el 29 de novembre de 1990, en allò que no fos contrària contraria a la NBE-CPI-82. Eren 
d’aplicació a tot tipus d’edificis inclosos els industrials. 

1990 - Primera Ordenança de condicions de protecció contra incendis 
als edificis OMCPI-90  

El Consell Plenari municipal va aprovar el 30 de novembre de 1990 una 
Ordenança Municipal amb caràcter de norma complementària a la 
NBE-CPI/82 (31). Aquesta aclaria i concretava alguns dels seus aspectes, 
incorporant solucions tècniques per a l'evacuació de fums de caixes 
d'escala i vestíbuls d'independència. 

Aquesta ordenança va ser actualitzada posteriorment per l’ordenança 
OMCPI-91 (41) i OMCPI-96. 

A partir de l’entrada en vigor del CTE, l’ordenança es va actualitzar 
donant pas a l’actual Ordenança reguladora de les condicions de 
protecció contra incendis ORCPI-08. 

 

  

Figura 9. Norma OMCPI-91
(Ajuntament de Barcelona). 
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CAPÍTOL 2 - Propagació del foc a través de façanes 

El debat sobre la seguretat i la protecció contra incendis als mitjans de comunicació és un debat somort 
que surt a la llum cada vegada que es produeix un incendi important per, al cap d’uns dies, tornar al 
seu estat latent habitual, a l’espera d’una nova crida.  

Un dels últims grans incendis que ha aconseguit aclaparar els micròfons ha estat el de la Torre Grenfell 
de Londres, que la matinada del 14 de juny del 2017 va causar 71 víctimes mortals. Aquest incendi va 
generar una crisi en que el govern va haver d’invertir 400 milions de lliures per ajudar a les autoritats 
locals a retirar el revestiment d’aproximadament 150 edificis d’habitatge públic (NYT, 02.06.2020). 

Amb l’objectiu d’introduir el fenomen de la propagació del foc a través de façanes, recuperem les 
reaccions d’alguns experts que els dies posteriors van ser entrevistats pels mitjans de comunicació. 

En un article del diari Ara (5) el passat 18 de juny de 2017: 

Alberto Diego, responsable de Projectes de PCI al Departament de Qualitat de Producte de l’ITeC: 

“Els mètodes d’assaig que s’exigeixen per als materials constructius no són adequats a les 
característiques d’un incendi en una façana perquè s’apliquen per a interiors i les condicions a la façana 
de l’edifici són molt diferents” 

Montserrat Vilardaga, arquitecta i responsable de l’Oficina Consultora Tècnica del COAC: 

“L’ús (en façana) de materials com els poliuretans és molt comú, en ocasions, materials més resistents 
com les llanes minerals s’utilitzen menys pel seu preu” 

Ana María Lacasta, responsable del Laboratori del Foc de la UPC:  

“L’actual regulació permet, per exemple, col·locar en qualsevol edifici un aïllament tèrmic que 
contingui algun material que no sigui resistent amb la condició de que estigui cobert per una capa de 
suficient gruix d’un material ignífug. Si el revestiment falla, pot calar-se foc al material interior. La 
normativa espanyola hauria de millorar, és poc estricta amb el material dels revestiments” 

En una entrevista al programa Els Matins de Tv3 el passat 15 de juny del 2017, en resposta a la pregunta 
sobre quin és el control administratiu que es fa als edificis d’habitatges d’obra nova: 

Joan Pedreny, cap de la divisió de Prevenció de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona: 

“A la ciutat de Barcelona està especificat per l’Ordenança municipal i pel marc legal vigent de tot 
l’estat, que és el CTE. L’Ordenança el que fa és intentar complementar dèficits que no contempla el 
marc legal especial. Tant és així que a Barcelona, l’ordenança, que és del 2008, hi ha un annex específic 
que tracta els edificis de gran alçada més enllà del que estableix el CTE” 

A propòsit de l’incendi de la Torre Grenfell de Londres 

La Comissió de Seguretat de Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, constituïda el 1982, va 
presentar el 2 de febrer de 2019 el document tècnic elaborat per diferents experts coordinats des 
d’aquesta Comissió (16). Una de les conclusions de l’estudi és clara: 
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“La normativa espanyola sobre propagació d'incendis per façana és deficient i necessita una revisió ja 
que no distingeix els mitjans de protecció, segons les tipologies de façana, i la classificació de reacció 
a el foc de productes i materials és de les més permissives" 

Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del COEIC i director de l’estudi: 

"La normativa espanyola en matèria de seguretat contra incendis està bastant lluny d'arribar a nivells 
de detall i especificacions de les d'altres països europeus” 

Hèctor Carmona, cap de la Unitat de Protecció Civil de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona: 

"En el cas de la intervenció (de bombers), més que el tipus de façana, el que importa és el material de 
què està feta. Els revestiments són necessaris però n'hi ha que produeixen gasos tòxics i caiguda de 
gota ". 

Pilar Giraldo, professora associada de l’ETSAB i investigadora de l’Incafust: 

“El contacte permanent amb l'oxigen de l'aire, el vent i la mateixa verticalitat de la superfície de la 
façana són factors que afavoreixen la dinàmica de foc” 

“Les disposicions recollides en el CTE relatives a control de la propagació exterior de foc es perceben 
insuficients, genèriques i poc flexibles" 

La classificació sobre propagació del foc per façanes definida a la tesi doctoral de Pilar Giraldo 
“Evaluación del comportamiento del fuego y protección contra incendios en diversas tipologías de 
fachadas” (19) és el punt de partida utilitzat en aquest treball per introduir el fenomen de la propagació 
del foc per façana, que es pot produir per quatre vies diferents mitjançant el desenvolupament 
simultani de dues o més de les següents vies: 

1. Propagació a través de les finestres, anomenat efecte "leap frog" (Salt de granota). 
2. Propagació a través del pas entre forjat i façana. 
3. Propagació a través de cambres ventilades. 
4. Propagació a través dels revestiments combustibles. 

    

    

Façana convencional de 
maó 

Façana de vidre 
Mur cortina 

Façana amb cambra 
ventilada 

Façana amb aïllament de 
material combustible 

Taula 7. Esquema de les vies de propagació del foc a través de la façana (19).  
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Consisteix en la capacitat de l’incendi per propagar exteriorment i de forma vertical o horitzontal a 
través de les finestres. Quan l’incendi arriba a la fase de ple desenvolupament trenca per façana 
projectant un flux de calor suficient per provocar la ruptura de les finestres de la planta superior i crear 
un nou incendi. 

La propagació del foc a través de les finestres és considerada per a molts autors com el mecanisme de 
propagació més perillós en edificis de varies plantes (19). Aquest mecanisme pot succeir en qualsevol 
tipus de façana, amb materials combustibles i no combustibles. De fet, és el mecanisme de propagació 
més habitual en façanes d’obra vista i façanes acabades amb morter. 

Riscos associats 

 Presència d’objectes inflamables com tendals, persianes, roba estesa, cortines i d’altres elements 
combustibles que fan d’enllaç i potencien l’efecte alimentant el foc (Figura 12). 
 

 Revestiments combustibles a la part inferior dels balcons. Aquests materials perduren alimentant 
l’incendi de forma mantinguda en el temps fins que falla el mecanisme de fixació. No es desprenen 
amb la mateixa facilitat que ho fan els materials tèxtils (Figura 13). 

Figura 11. 27.07.2010 Incendi d'habitatge al 
C/Independència de Barcelona declarat a les 19:00h. 
Detall del plomall de foc (S.Iglesias). 

Figura 10. 01.11.2017 Incendi d’habitatge al 
C/Saragossa de Barcelona declarat a les 09:50h 
amb resultat de dues víctimes mortals (A.Rosell). 

Figura 13. 01.11.2017 Incendi d’habitatge al 
C/Saragossa de Barcelona declarat a les 09:50h 
amb resultat de dues víctimes mortals. Detall del 
revestiment de fusta a la part inferior dels balcons 
[1] sense cremar, i [2] un cop cremat (Autor). 

Figura 12. 28.05.2019 Incendi d'habitatge a Inca, 
Mallorca declarat a les 15.40h. Detall propagació 
del foc en pisos inferiors a través de tendals
(Mallorcadiario). 
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Limitació de la propagació horitzontal per façana 

Separació entre punts de la façana que no siguin EI 60 

Amb la finalitat de limitar la propagació exterior horitzontal de l’incendi a través de la façana entre 
sectors d’incendi, zones de risc especial alt, escales protegides o passadissos protegits i qualsevol 
combinació dels anteriors, els punts de les façanes que no compleixin amb el requeriment EI 60 han 
d’estar separats una distància d en projecció horitzontal (12). 

 
Separació respecte terrasses i estenedors 

Quan sigui previsible la presència d’estenedors en les 
façanes o altres materials combustibles en terrasses i 
galeries, cal considerar-los com a possible focus radiant en 
cas d’incendi. La distància de separació entre façanes cal que 
sigui presa tenint en compte la distància de separació entre 
focus radiant i forat de la façana (12). 

L’acumulació de material combustible en terrasses i galeries 
dels patis interiors és un fet habitual en edificis de pisos 
construïts en nuclis urbans. Sovint l’absència de trasters i la 
falta d’espai porten a emmagatzemar petit mobiliari i mals 
endreços junt amb el material ja habitual emmagatzemat en 
les galeries; rentadora, assecadora, productes inflamables de neteja, bombones de butà, etc. Aquest 
fet s’agreuja als locals de planta baixa en que sovint el pati interior acaba convertit en magatzem. 

El material combustible acumulat als baixos d’un pati interior, sigui o no l’origen d’un incendi, pot 
acabar funcionant com a motor principal de l’incendi i propagar ràpidament als pisos superiors. 

 
Elements verticals sortints en façana com a alternativa a la separació en projecció horitzontal 
 
Quan la distància entre dos forats de façana no compleixi la separació en projecció horitzontal 
establerta en funció de l’angle, el CTE permet instal·lar elements verticals sortints E 30 la dimensió dels 
quals serà “la necessària per interposar-se entre els punts de les dues obertures que no compleixin la 
separació exigible” (12). Aquests elements de separació poden estar més o menys integrats en el 
disseny geomètric de la façana esdevenint un element singular del disseny de la mateixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. La Barceloneta (V.Forner). 

Figura 17. Residència 
d’estudiants Amsterdam 
(Diseño y Arquitectura). 

Figura 15. Edifici d’oficines Psg. 
Garcia Faria de Barcelona 
(Autor). 

Figura 16. Edifici
d’habitatges a Santiago de 
Xile 2007 (Grupo Masa). 
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La instal·lació d’elements verticals sortints E 30 
hauria de ser una mesura complementària que no 
permetis reduir les distàncies de separació en 
projecció horitzontal. El que per una banda és 
beneficiós per limitar la propagació horitzontal, si 
l’element té continuïtat en tota l’alçada de la façana 
(Figura 16) acaba contribuint a la propagació 
vertical. 
 
La combinació d’elements sortints en vertical i 
horitzontal ofereix un millor rendiment al conjunt. 
 
El voladís dels balcons és un excel·lent tallafoc 
limitador de la propagació vertical a través de les 
finestres. L’esmentat efecte barrera del voladís dels 
balcons té el seu punt crític a banda i banda voladís. 
Si la longitud del balcó no és major que l’amplada 
del seu finestral, en cas d’incendi el dard de foc pot 
arribar al finestral del balcó pels costats. 
 
La Figura 18 mostra una solució consistent en 
allargar la longitud del balcó per un costat, i tancar 
el lateral del balcó per l’altre amb un element 
vertical sortint d’obra de fàbrica per dificultar que 
el foc arribi al finestral del balcó del pis superior. La 
Figura 19 mostra un cas d’incendi en què 
l’envidrament de la barana dels balcons afectats ha 
cedit, mentre que els plafons laterals han suportat 
l’efecte de la temperatura. Malgrat que el foc ha 
propagat als pisos superiors, queda pales l’efecte 
limitador d’aquest element. 
 
La Figura 20 mostra el cas d’un edifici amb elements 
verticals de compost d’alumini i polietilè. Aquests 
elements van fallar en limitar la propagació 
horitzontal [1] a la vegada que van servir com a 
mecanisme de propagació vertical ascendent [3] i 
descendent [2] per causa del degoteig de gotes 
inflamades. 
 
 
Distància entre forats d’una escala protegida exterior i els forats d’una façana amb galeries obertes 
 
El CTE defineix escala especialment protegida com escala que reuneix les condicions d’escala protegida 
i que a més disposa de vestíbul d’independència en cada accés des de planta. Quan es tracta d’una 
escala oberta a l’exterior, no és necessari vestíbul d’independència.  
 
Probablement no és necessari vestíbul d’independència en una escala oberta a l’exterior ja que, en el 
cas de que les portes resistents no garanteixin una estanqueïtat completa i passi fum, aquest fum pot 
ser evacuat fàcilment en trobar-se en contacte directe amb l’exterior. 

Figura 18. Edifici d'habitatges a Paraguai. Detall 
de la separació vertical del balcó (Revista Costos). 

Figura 19. 01.11.2017 Incendi d’habitatge al 
C/Saragossa de Barcelona. Detall del plafó sense 
afectar (Autor). 

Figura 20. 14.06.2017 Incendi a la torre Grenfell 
de Londres declarat a les 00:54h amb resultat de 
71 víctimes mortals. Detall de la propagació per 
façana (A.McNaughton). 
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El CTE defineix escala protegida com escala de traçat continu des del seu inici fins al seu 
desembarcament en planta de sortida de l'edifici, que constitueix un recinte prou segur per permetre 
que els ocupants puguin romandre en el mateix durant un determinat temps. Les condicions que ha 
de complir són, entre d’altres, elements separadors EI 120 i protecció enfront del fum mitjançant una 
de les opcions: Ventilació natural amb una superfície útil de ventilació ≥1 m² en cada planta, ventilació 
mitjançant dos conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, o sistema de pressió diferencial. 

Si l’escala disposa de façanes, aquestes han de complir les 
condicions de propagació exterior com qualsevol altre façana. I si 
les façanes disposen de galeries obertes, la distància entre 
obertures s’ha de mesurar entre els punts de l’envolupant de 
l’escala que no siguin com a mínim EI 60, i el punt exterior més 
pròxim de la galeria oberta més propera (12). 

Coneixer les característiques de les escales protegides és clau per 
entendre que una escala oberta a l’exterior també ha de limitar la 
propagació exterior de l’incendi. A diferència d’una escala interior 
tancada, les escales obertes evacuen més fàcilment el fum de 
l’incendi cap a l’exterior, però també es poden innundar del fum 
que surt a l’exterior a través de finestres properes. 

Mantenir les distàncies entre obertures de façana i obertures 
d’una escala exterior afecta positivament en l’evacuació segura 
d’ocupants a través d’aquestes. 

Escales exteriors metàl·liques populars als Estats Units: La Figura 23 mostra un cas d’incendi en que el 
fum i flames comprometen l’ús de l’escala oberta a l’exterior de l’edifici. La independència les escales 
exteriors respecte de les façanes és clau perquè en cas d’incendi puguin ser utilitzades amb seguretat. 

 

Limitació de la propagació vertical per façana 

Amb la finalitat de limitar la propagació vertical exterior de l’incendi, el CTE exigeix una franja de 
protecció EI 60 d’almenys 1m d’alçada. En el cas de que existeixin elements sortints “aptes per a 
impedir el pas de les flames” l’alçada de la franja pot reduir-se en la dimensió del sortint en qüestió. 

Figura 22. Escala exterior típica del 
Soho, als EUA (A.Turné). 

Figura 23. 02.01.2018 Incendi 
d'habitatge al Bronx (EUA) declarat 
a les 05:30h. Detall escala (Infobae).

Figura 21. Escala exterior (Araiz 
Huarte). 

Figura 24. Escala exterior 
en un edifici Poblenou de 
Bcn (Arxiu Poblenou). 
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El CTE no té efecte retroactiu i només s’aplica a edificis construïts 
després de la seva aprovació, el 2006. També afecta edificis més 
antics que facin modificacions importants o un canvi d’ús, fet força 
habitual. 

És el cas de la Torre Urquinaona, un dels primers gratacels de 
Barcelona obra dels anys 1968- 1970 (anterior al CTE) i que va patir 
un incendi l’any 1999. 

L’incendi es va iniciar a la planta 12 de l’edifici, en una de les tres 
oficines que ocupaven l’esmentada planta. La propagació de l’incendi 
es va produir per la façana, amb afectació greu per foc a l’oficina 
immediatament superior de la planta 13 i amb menys grau la de la 
planta 14. La configuració del tancament de façana va facilitar la 
propagació per la manca d’una franja de protecció (Figura 25). 

 
 
Dubtes respecte les franges de protecció d’un metre 

Diversos autors han plantejat dubtes respecte si la franja de protecció d’un metre és suficient per 
limitar la propagació vertical. 

Pilar Giraldo, en un recent informe “Estudi sobre la problemàtica generada per la propagació d'incendis 
en façanes d'edificis” (16) afirma: “En aquest sentit, resulta difícil establir el nivell de seguretat real 
que pot aportar la solució constructiva (barrera tallafoc + 1 m de franja) si es té en consideració que el 
flux de calor i les flames són proporcionals a la mida de les finestres per les quals es propaga el foc.”. 

El reglament contra incendis vigent a Romania estableix uns requisits addicionals en aquest sentit: En 
edificis alts, ús de separacions verticals d’1,20 m i E 30 com a mínim. En façanes amb murs cortina, ús 
de separacions verticals sense envidrament d’1,20 m i E 30 com a mínim.  

Andreu Segura, en un recent treball de màster “Optimització de sistemes constructius en façana de 
fusta mitjançant la simulació computacional de la propagació d’incendis” (10) conclou: “S’ha 
comprovat que els ràfecs ofereixen una millor resistència a la propagació del foc que zones de 
materials incombustibles col·locats de manera vertical, fet que no ho contempla el CTE” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. 27.01.1999 Incendi 
declarat a la Torre Urquinaona 
de Barcelona declarat a les 
14:30h. Detall franja (J.Secall). 

Figura 27. Simulació amb ràfec 
de 20 cm als 700 segons 
(A.Segura). 

Figura 28. Simulació amb 
ràfec de 40 cm als 700 
segons (A.Segura). 

Figura 26. Simulació amb ràfec 
de 60 cm als 700 segons 
(A.Segura). 
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A continuació es mostren dos casos d’incendi originats en locals de la planta baixa amb una elevada 
càrrega de foc. L’objectiu és mostrar l’efecte positiu que han tingut els ràfecs i elements sortints de la 
façana des del punt de vista de limitar el risc de la propagació vertical. 
 
Incendi bar Le Vendome: Edifici de PB+5 d’ús residencial habitatge situat al C/Balmes, 314 de 
Barcelona, construït l’any 1999. Local de la planta baixa destinat a l’ús de publica concurrència. 
 

 
 

 

 
 
[1] Elements sortints en forma de cornisa que dificulten el flux de calor respecte la façana. 
[2] Vidre del balcó que ha mantingut la integritat evitant el pas de flames per aquest punt. 
[3] La finestra queda enrassada a la cara interior de la façana, de manera que els brancals i els ampits 
endarrereixen el tancament respecte la façana i fan una mica més difícil la propagació del foc. 
 
Incendi de l’altell d’un supermercat: Edifici de PB+6 d’ús residencial habitatge situat al C/Baró de 
Maials, 29 de Lleida, construït l’any 1990. Local de la planta baixa destinat a ús comercial i magatzem. 
 

 
 
[4] Alineació de la façana dels habitatges en voladís respecte la dels locals comercials. 
[5] Tancament de la galeria endarrerit respecte el pla de la façana. 

Figura 32. 17.01.2019 Incendi en un bar del C/Balmes de 
Barcelona declarat a les 05:10h (E.Noguera). 

Figura 31. (CCMA). 

Figura 30. (CCMA). 

Figura 29. (P.Plana). 

Figura 35. (Segre). Figura 34. (Segre). Figura 33. 30.03.2017 Incendi de l’altell d’un supermercat 
destinat a magatzem a Lleida 14:00h (Avui). 
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En ambdós casos es tracta d’edificacions anteriors al CTE, és a dir, pot ser que no tinguin una franja EI 
60 en tota la façana. Podem observar com una unitat de mesura d’element sortint horitzontal té un 
rendiment major respecte a la mateixa mesura disposada en vertical en forma de franja. La sortida de 
flames per façana va propagar el foc al pis superior a través de les finestres, però el nivell d’afectació 
a la resta de pisos podem considerar-lo relativament petit tenint en compte el potencial de l’incendi.  
 
La Figura 37 mostra un tipus de façana amb cossos sortints que dificulta la continuïtat vertical de 
l’incendi. La Figura 36 mostra una distribució discontínua de finestres en el pati interior d’un hotel; la 
normativa Suïssa considera aquesta estratègia en façanes amb revestiments combustibles. En la Figura 
38, podem veure uns elements de formigó sortints aptes per impedir el pas de flames. 

 
Actuació de bombers 
 
El control de la propagació per façana a través de finestres està a l’abast del cos de bombers, per mitjà 
de la projecció d’aigua a raig a la part superior de les finestres per on el foc trenca per façana. Aquesta 
tècnica es pot realitzar des de peu de carrer, des del sostre d’un vehicle d’extinció o des de la cistella 
d’una autoescala en funció de cada cas. Aquesta tècnica està condicionada a dos aspectes: A l’alçada 
de l’edifici i a la disponibilitat de vehicles autoescala. 

Figura 39. 02.04.2017 Incendi en un 
balcó a Rubí declarat a les 14:00h. 
Control de la propagació amb línia 
d’aigua des del sostre del camió (Ara).

Figura 41. 26.02.2018 
Incendi a Santa Coloma de 
Gramenet 18:00h. Control 
de la propagació amb línia 
d’aigua a peu de carrer. 

Figura 40. 06.01.2014 Incendi d'habitatge 
al C/Provença de Barcelona declarat a les 
09:41h amb resultat d'una víctima mortal. 
Control de la propagació exterior amb 
l’autoescala (G.Sánchez). 

Figura 37. Edifici 
d’apartaments passeig 
Clavell de Bcn (Autor). 

Figura 36. Pati de llums de l’Hotel Mandarín Oriental 
Barcelona. Detall de la discontinuïtat vertical entre 
finestres (W.Gurak). 

Figura 38. Façana amb 
elements de formigó a la 
façana (360enconcreto). 
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Limitació per l’alçada de l’edifici i disponibilitat de vehicles autoescala 

La limitació de l’ús de vehicles autoescala per al control de la propagació per façana, com és lògic, va 
lligada a la disponibilitat d’aquest tipus de vehicle. A continuació s’introdueix aquesta problemàtica a 
propòsit dels casos de la Figura 39, Figura 40 i la Figura 41. 

Figura 39: El municipi de Rubí disposa de parc de bombers en el mateix municipi. El parc de bombers 
de Rubí- Sant Cugat no disposa de vehicle autoescala en el mateix parc. L’autoescala s’envia des del 
parc més proper que és Terrassa (AEA de 32m) o Sabadell (AEA de 32m).  

Figura 41: El municipi de Santa Coloma de Gramenet disposa de parc de bombers en el mateix municipi. 
El parc de bombers de Santa Coloma no disposa de vehicle autoescala en el mateix parc. L’autoescala 
s’envia des del parc de bombers de Badalona (AEA 32m). Bombers de la Generalitat disposa 32 
autoescales d’entre 24 i 32 metres d’alçada repartits en 32 dels 150 parcs de Catalunya. 

Figura 40: La part més occidental del C/Provença està en la zona d’influència del Parc de bombers de 
Llevant, el qual disposa de l’autoescala E-21b (AEA de 42m). Bombers de Barcelona disposa de 9 
autoescales d’entre 18 i 42 metres d’alçada repartits en 5 dels 6 parcs de la ciutat. 

La limitació per alçada a la ciutat de Barcelona es troba compresa entre un sisè i un catorzè pis 
aproximadament. A la resta de Catalunya, la limitació està compresa entre un vuitè i un onzè pis. 

  

 
 
Els braços d’escala amb l’últim tram basculant (Figura 44) i/o amb eix posterior bidireccional (Figura 
45) poden arribar a millorar l’aproximació del braç d’escala i les condicions de l’emplaçament respecte 
d’un model que no disposi d’aquests dispositius. La sistemàtica d’actuació en incendis d’habitatge de 
Bombers de Barcelona, conegut com a “Model Barcelona”, estableix l’activació d’una autoescala de 
tipologia lleugera quan l’accés a façana principal es realitza per mitjà d’un carrer estret.  
 

Figura 43. Autoescales E-16 (18m) i E-24 (20m) de 
Bombers de Barcelona de tipologia lleugera, per a 

intervencions en carrers estrets (SPEIS). 

Figura 42. Autoescales E-15 (37m) i E-22 (42m) 
de Bombers de Barcelona de tipologia pesada 

(SPEIS). 

Figura 44. Autoescala E-22 de 
Bombers de Barcelona amb 
l’últim tram basculant (Bcn.cat). 

Figura 45. Autoescala lleugera E-24 de Bombers de Barcelona amb 
l’eix posterior bidireccional (TheSpot). 
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Consisteix en la capacitat de l’incendi per propagar de forma ascendent a través del pas de trobada 
entre el forjat i la façana plafó o mur cortina. 

Durant la fase de total desenvolupament d'un incendi les altes temperatures i les elevades pressions 
poden fer que el foc propagui a través de la cavitat de trobada entre forjat i façana en forma de 
xemeneia, propagant descontroladament les flames i el fum a sectors més alts de l’edifici.  

Aquest tipus de propagació pot tenir lloc fins i tot abans de que l’incendi trenqui per façana.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Els sistemes de façana susceptibles de patir aquest 
mecanisme de propagació són, principalment les façanes 
lleugeres. 

Des del punt de vista constructiu, les façanes lleugeres es 
classifiquen en mur cortina o sistema panell, en funció de 
la relació constructiva establerta entre la façana i els 
forjats de l’edifici (30): 

1. Mur cortina, quan la façana passa de forma continua 
per davant dels forjats de l’edifici de manera que penja 
dels forjats com si es tractés d’una “cortina”. 

2. Façana panell, quan la trama s’interromp en cada forjat 
de manera que queda recolzada sobre aquest. 

 

Figura 47. 12.02.2005 Incendi 
edifici Windsor de Madrid declarat 
a les 23:19h. Detall propagació del 
foc a través del pas entre forjat i el 
mur cortina (El Correo Gallego). 

Figura 46. 12.02.2005 Incendi edifici Windsor (veure descripció 
Figura 47). Detall de la caiguda de les planxes de fibrosilicat amb 
reblert de llana de roca a mig muntar en el moment de l’incendi. 
Hi havia unes 70 planxes fixades definitivament i 1300 presentades 
sense fixar de les 1600 totals previstes. El segellat de la trobada 
entre el forjat i el mur cortina estava pendent (JC.López). 

Figura 48. Secció mur cortina i façana panell 
(Technal). 
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Riscos associats 

Els riscos associats són significatius, ja que les subestructures d'acer o alumini que suporten la façana 
lleugera, tot i ser incombustibles, mostren una feble capacitat termomecànica. 

 Trencament dels vidres creant noves obertures per on el foc pot propagar. El plomall de foc, que 
surt a l’exterior per les finestres, sotmet a la franja de protecció entre el forjat i la façana a una 
situació de foc més desfavorable de la que ha estat concebuda i assajada (Figura 51). 
 

 Caiguda dels plafons opacs com a conseqüència de la deformació de la subestructura metàl·lica 
(Figura 49). 

 
 Fallada dels elements d’ancoratge i caiguda de la subestructura metàl·lica. Aquest fet deixa el 

cantell del forjat totalment exposat i permet una propagació exterior planta a planta pràcticament 
directa (Figura 50). 

 
 
Resistència al foc de la trobada entre forjat i façana 

El CTE estableix que independentment de com estigui resolta la trobada del forjat amb la façana, 
aquesta ha de garantir almenys una EI durant 60 minuts. 

Aquest requeriment és fàcilment 
assumible per als sistemes 
constructius de façana tradicional 
construïts amb obra de fàbrica.  

El resultat és el d’un tancament a 
partir de petits elements no 
combustibles (materials petris i 
ceràmics) emmorterats amb prou 
cohesió per garantir una EI 60 tant 
si el tancament és continu per 
davant del forjat (Figura 52) com si 
s’interromp en el pas de cada forjat 
(Figura 53). 

 

Figura 50. 12.02.2005 Incendi edifici 
Windsor (veure descripció Figura 47). 
Detall del moment de la caiguda de la 
subestructura del mur cortina (El 
Correo Gallego). 

Figura 51. 04.04.2018 Incendi Trump 
Tower de Manhattan, declarat a les 
18:00h amb resultat d’una víctima 
mortal (La Vanguardia). 

Figura 49. 19.08.2014 Incendi 
d’habitatge al Pg. Garcia Faria
de Barcelona declarat a les 
00:36h (Autor). 

Figura 52. Tancament d’obra 
amb maó ceràmic. Edifici 
d’habitatges València (C.Lerma). 

Figura 53. Tancament d’obra 
amb bloc de morter. Parc de 
Bombers de Montjuïc (Autor). 
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En el cas de les façanes lleugeres, la 
diferent naturalesa dels components 
fa que la trobada entre forjat i façana 
es converteixi en un lloc complex. 

A part de complir el metre de 
protecció contra el foc, serveix per 
amagar els ancoratges de la 
subestructura metàl·lica al forjat, 
resol la trobada entre terres i sostres 
tècnics, pot allotjar persianes i ha de 
proporcionar aïllament tèrmic i 
acústic (Figura 55 i Figura 54). 

 

 
 
La trobada entre façana lleugera i forjat requereix de solucions de protecció contra incendi 
específiques adaptades a cada cas. A continuació podem veure diferents solucions amb el 
corresponent detall constructiu i descripció del mateix. 

Mur cortina EI 120 TECBOR® A-10 Franja de trobada EI 90 de PROMATECT®-LS 

 
Figura 56. Mur cortina EI 120 TECBOR® A-10 

(Tecbor).  

 
Figura 57. Franja de trobada Forjat-Façana EI 120 de 

PROMATECT® -LS (Promatec). 

La solució consisteix en un plafó continu de llana 
de roca de 60 mm (30+30) de densitat 100 kg/m³ 
[2] entre dues plaques de fibrosilicat càlcic de 10 
mm [1]. Les plaques es fixen mecànicament 
sobre un entramat lleuger de xapa d’acer 
galvanitzat [7] fixada mecànicament al cantell 
del forjat [5]. 

El forat existent entre la franja i el forjat s’omple 
amb llana de roca de densitat 145 kg/m³ tancat 
per la part de sota amb una placa de 10 mm 
fixada mecànicament cada 250 mm [4]. 

La solució consisteix en una franja continua de 
placa de fibrosilicat càlcic de 45 mm de gruix [1] 
fixada mecànicament al forjat a través 
d’elements de suport realitzats amb perfil de 
xapa d’acer galvanitzat en “C” cada 600 mm [2]. 

 
El forat existent entre la franja i el forjat s’omple 
amb llana de roca de 145 kg/m³ [7] tancat per la 
part inferior amb una placa de les mateixes 
característiques [3] fixada mecànicament als 
suports. 

Taula 8. Exemple de solucions per a mur cortina (42, 44 i síntesi Autor). 

Figura 54. Mur cortina d’un 
edifici d’ús docent (C.Lerma). 

Figura 55. Mur cortina d’un 
edifici d’oficines (Biblioteca 
atrium Herrería). 
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Mur cortina sense pas de forjat EI 90 TECBOR® Franja de trobada EI 90 de PROMATECT®-LS 

 
Figura 58. Mur cortina sense pas de forjat EI 90 

TECBOR® (Tecbor). 

 
Figura 59. Franja de trobada Forjat-Façana EI 90 de 

PROMATECT® (Promatec). 

Solució formada per dues semifranges muntades 
sobre un entramat lleuger d’acer galvanitzat 
amb muntants de 46x36x0,6 mm cada 610 mm 
[6]. 

Sobre l’estructura es fixa mecànicament una 
placa de fibrosilicat càlcic de 20 mm per la cara 
exterior [1] i una placa de cartró guix laminat de 
13 mm per la cara interior [7] separades per una 
cambra d’aire. 

Solució formada per dues semifranges de placa 
de fibrosilicat càlcic de 45 mm [1] fixades 
mecànicament al forjat cada 800 mm mitjançant 
suports angulars [2]. Les plaques s’uneixen entre 
sí amb una placa de les mateixes característiques 
i 100 mm d’amplada fixada mecànicament sobre 
els junts [7]. La trobada de la franja amb 
elements verticals es soluciona realitzant un 
caixó al voltant d’aquest [3]. 

 

 
Figura 60. Trobada forjat amb mur cortina, solució EI 

120 TECBOR® A-10 (Tecbor). 

 

 
Figura 61. Sistema Slider de façana panell amb llana 

de roca i segellat projectable (Safe-energy). 

 

Taula 9. Exemples de solucions per sistemes de façana panell (42, 44 i síntesi Autor). 
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Segellats projectables EI 240 HILTI CFS-SP WB 

 

Segellat projectable apte per a junts perimetrals entre lloses de forjats i façanes exteriors de mur 
cortina aplicable a formigó, fàbrica, guix, acer, alumini i vidre. Ofereix una resistència al foc de fins 
a 240 min amb gruix de 3 mm amb capacitat per rebre pintura. 
 

 
Figura 62. Segellat projectable CFS-SP WB de HILTI 

(Hilti). 

 

 
Figura 63. Segellat projectable CFS-SP WB de HILTI 

(Hilti). 

Taula 10. Exemple de solució amb segellat projectat (23 i síntesi Autor). 

 
Actuació de Bombers 

Des de l’exterior, és complicat detectar visualment en temps real si s’està produint propagació a través 
del pas entre el forjat i la façana ja que queda tapat per la pròpia façana de l’edifici. Si es produeix la 
ruptura d’elements vidriats o la caiguda de plafons de tancament, l’incendi trencarà per façana prenent 
similitud al que seria una propagació per finestres i/o per revestiments combustibles. 

Per controlar aquest tipus de propagació en origen, cal anticipar-se i anar per davant del foc accedint 
al pis immediatament superior que encara no estigui cremant. L’ús preventiu de línia d’aigua permet 
treure temperatura i actuar sobre la capacitat d’aïllament tèrmic (I) de l’element. Quan el segellat 
entre el forjat i la façana perdi la integritat (E) caldrà realitzar extinció directa sobre quest element.  

 

La façana ventilada es caracteritza per disposar d’una cambra d’aire ventilada i drenada constituïda a 
partir de dos fulls: Un d’exterior de junta oberta, i un d’interior estanc a l’aire i de material apte per 
estar a la intempèrie que constitueix el full principal (20). El material d’aïllament tèrmic sol disposar-
se a la cara exterior del full principal o contingut en ell, quan aquest és d’entramat. 

La continuïtat vertical de la cambra d’aire en tota l’alçada de l’edifici garanteix la renovació de l’aire 
gràcies a l’efecte xemeneia. En cas d’incendi, el normal funcionament de la façana ventilada canalitza 
el fum de l’origen de l’incendi fins a la obertura superior situada al punt més alt de l’edifici permetent 
la propagació del foc als pisos superiors. 

Fins a finals dels anys setanta, els materials emprats en façana eren majoritàriament incombustibles i 
els sistemes de façana, sense cambra d’aire o amb cambra interrompuda en cada pis. L’entrada en 
vigor del DB-HE “Ahorro de energía" l'any 2006, obliga a incorporar aïllament tèrmic a les façanes dels 
edificis de nova construcció o rehabilitats per tal d’assolir els requisits que es demanen. 
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Aquest fet marca un punt d’inflexió, ja que s’incorpora a la façana un material que en major o menor 
mesura és combustible. Mentre que en la façana convencional el material aïllant s’allotja en una 
cambra interrompuda en cada pis, tancada i sense aportació d’oxigen; en façana ventilada la cambra 
està oberta a l’exterior i té continuïtat vertical en tota l’alçada de l’edifici. 
 

 

 

Riscos associats 

 La combustibilitat de l’aïllament tèrmic present en la cambra en forma de plafons o material 
projectat afavoreix la propagació donant continuïtat vertical a l’incendi (Figura 67). 

 
 Fallada dels elements d’ancoratge i caiguda de la subestructura metàl·lica (Figura 69). 
 
 Fallada de les barreres que limiten el desenvolupament vertical de la cambra ventilada. 
 

Classe de reacció al foc dels sistemes d’aïllament situats a l’interior de cambres ventilades de façana 

La classificació de reacció al foc mínima que estableix la darrera actualització del CTE per als materials 
d’aïllament situats a l’interior de les cambres ventilades en funció de l’alçada total de la façana és la 

Figura 65. Incendi en un edifici d’oficines 
a l’Hospitalet (Skyscrapercity). 

Figura 64. 29.04.2009 
Incendi edifici d’oficines en 
construcció a l’Hospitalet del 
Llobregat declarat a les 
16:00h (Skyscrapercity). 

Figura 66. Incendi edifici d’oficines 
a l’Hospitalet (Skyscrapercity). 

Figura 69. 16.06.2015 Incendi edifici 
d’oficines a Cartagena declarat a les 
15:30h. Detall de l’ancoratge de la 
subestructura (Diario de la Vega). 

Figura 67. 06.09.2017 Incendi del 
revestiment de poliuretà projectat, 
altament inflamable, d’un edifici del 
casc antic de Lleida (Nació Digital).  

Figura 68. Façana ventilada 
amb aïllament de poliuretà 
projectat, molt inflamable 
(Aislaconpoliuretano.com). 
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següent: D-s3,d0 en façanes de fins a 10m d’alçada, B-s3,d0 en façanes de fins a 28m d’alçada i A2-
s3,d0 en façanes de més de 28m d’alçada. 

I, per a les façanes amb alçada igual o inferior a 18m amb arrancada accessible al públic, una classe de 
reacció del foc d’almenys B-s3,d0 fins una alçada de 3,5m com a mínim. 

Es valora molt positivament la limitació A2-s3,d0 en façanes de més de 28m d’alçada, és un pas 
endavant important. Pel que fa als edificis de menys de 28 m d’alçada, la norma ha estat poc ambiciosa 
en termes de seguretat; continuarem veient edificis de menys de 28m que cremen com torxes. 

 
Interrupció del desenvolupament vertical de cambres ventilades de façana 

El CTE demana limitar el desenvolupament vertical de les cambres ventilades en continuïtat amb els 
forjats resistents al foc que separen sectors d’incendi, considerant vàlid la inclusió de barreres E 30. 

 
Aquestes barreres poden ser permanents (Figura 70 i Figura 73) o de material intumescent (Figura 72), 
de manera que en situació normal permetin que la cambra es mantingui ventilada (13). 

L’efectivitat d’aquestes barreres està condicionada a la integritat del revestiment de façana. Si amb 
l’efecte de la temperatura de l’incendi es deforma o es desprèn, les barreres perden la seva efectivitat. 

 
Sobre l’efectivitat de les barreres tallafocs en les cambres ventilades: Incendi de la torre Grenfell 

El passat 28 de novembre de 2019 en una jornada al Teach Talent, Mercedes Lago, Business Manager 
d’Efectis, va donar a conèixer part dels resultats de la investigació realitzada a partir de les dades de la 
investigació oficial i dels resultats d’assajos de foc a mitja, gran escala i mitjançant simulació FDS (40). 

L’incendi, iniciat a la cuina de l’apartament 16 de la 4a planta, va propagar per façana amb molta 
rapidesa. L’avís a Bombers el va realitzar un ocupant de l’apartament 16 a les 00:54:29h del dia 
14/06/2017. A les 01:08:06 es detecta fum i flames visibles des de l’exterior, i a les 01:29:00h (21 min 
després) l’incendi arriba a la part superior de la façana, que estava dotada de barreres intumescents. 

L’estudi havia construït un model que reproduïa l’incendi amb un alt nivell de correspondència. A partir 
d’aquest model es van eliminar les barreres intumescents de 25 mm i el resultat va ser una propagació 
vertical més ràpida: A les 01:24:06h (16 min després) l’incendi va arribar a la part superior de la façana. 

Figura 70. Barrera de llana 
de roca de tipus permanent 
(Aislaconpoliuretano.com). 

Figura 73. Barrera de 
llana de roca de tipus 
fixe (Ingenieros.es). 

Figura 71. Funcionament 
de la ventilació per efecte 
xemeneia (GrupMerino). 

Figura 72. Barrera de 
llana de roca i material 
intumescent (Rockwool). 
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Actuació de Bombers 
 
El control de la propagació exterior a través 
de cambres ventilades és una tasca 
complicada per les dificultats d’accedir a 
l’interior de la mateixa i apagar el material 
d’aïllament tèrmic. El full exterior de la 
façana “amaga” l’alçada real de les flames i 
dificulta l’anàlisi de la dimensió real de 
l’incendi. 
 
Els junts entre els plafons del full exterior 
són massa petites perquè l’aigua d’extinció 
penetri a l’interior de la cambra. El 
llançament d’aigua a raig des de la obertura 
superior de la façana ventilada (Figura 74) 
resulta ser la mesura més efectiva. 
 

Consisteix en la capacitat de l’incendi per propagar mitjançant la pròpia combustió dels materials 
presents a la façana i d’altres elements combustibles amb continuïtat en la mateixa. 

La rehabilitació energètica d’edificis i l’ús creixent de la façana ventilada en obra nova està donant lloc 
a un nou problema que, fins ara, podíem considerar com a “anecdòtic” en els sistemes de façana 
tradicional i convencional. En l’actualitat, la façana ventilada de full exterior penjat i full interior lleuger 
conviu amb el panell de formigó no portant, de tancament i el SATE. 

Sistema de façana convencional de fàbrica de maó 

El sistema de façana convencional de pedra o maó, amb murs portants o de tancament, amb o sense 
cambra d’aire estanca és un sistema no combustible per si sol. El full exterior d’obra de fàbrica vista 
(Figura 76) o amb arrebossat (Figura 75) té una contribució nul·la en termes de reacció al foc. 
L’aïllament tèrmic en les façanes tradicionals, si n’hi ha, va col·locat per l’interior entre els dos fulls de 
la façana de manera queda protegit pel full exterior que té un gruix considerable. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 76. 20.08.2019 Incendi en el decorat de 
les festes de gràcia del C/Fraternitat, declarat 
a les 04:24h. Comportament façana d’obra 
vista sense contribució al foc (D.Ramon). 

Figura 75. 24.02.2019 Incendi en un edifici 
d’apartaments a Eivissa, declarat a les 
09:25h. Comportament d’un arrebossat de 
façana sense contribució al foc (D.Espinosa). 

Figura 74. 29.10.2018 Incendi en establiment hoteler al 
C/Pelai 23 de Barcelona, declarat a les 09:28h amb 
propagació per façana ventilada. Detall tasques de control 
de la propagació mitjançant línia d’aigua (Nació Digital). 
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Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior SATE 

Sistema d’aïllament tèrmic realitzat per l’exterior de la façana 
consistent en un plafó de material d’aïllant adherit al mur de façana 
mitjançant fixació mixta de morter adhesiu i fixació mecànica. 
Protegit amb un revestiment d’una o vàries capes de morter amb 
una malla de reforç. L’acabat habitual sol ser, amb projectat d’àrids 
o amb peces ceràmiques d’imitació de fàbrica de maó vista (47). 

El problema d’aquest sistema enfront el foc rau en la naturalesa 
orgànica o inorgànica del material utilitzat com a aïllament tèrmic. 

 
Quan s’utilitza aïllament de llana mineral, material inorgànic, no combustible, el resultat és una 
combinació de materials classe A1 o A2 classificada com a classe A2-s1,d0. 

Llana 
mineral 

MW 
Classe A1 o A2 

+ 
 

Classe A1 

= 

 

A2-s1,d0 

 
Taula 11. Aïllament de llana mineral en sistemes SATE (1 imatges, elaboració pròpia). 

 

Quan s’utilitza aïllament de polímers orgànics, el resultat és la combinació d’un material classe E 
altament inflamable amb revestiment A1 que presumeix d’una reacció al foc de B-s1, d0 o B-s2, d0. 

Poliestirè 
expandit 

EPS 
Classe E 

+ 
 

Classe A1 
= 

 

B-s3,d2 

Poliestirè 
extrudit XPS 

Classe E 

+ 
 

Classe A1 

Poliuretà 
Poliisocianu

rat 
PUR/ PIR  

Classe E 

+ 
 

Classe A1 

= 

 

B-s3,d2 

 
Taula 12. Aïllaments d’EPS, XPS i PUR/PIR en sistemes SATE (1 imatges, elaboració pròpia). 

L’ús de perfils metàl·lics de reforç permet la resolució dels punts singulars com són l’arrancada del 
SATE en la part inferior de la façana (Figura 78), cantonades (Figura 80), goterons (Figura 81), remats 
laterals en les obertures per a finestres (Figura 82), les trobades amb fusteries d’alumini (Figura 83), 
junts de dilatació (Figura 84) i les trobades que podem trobar en una façana entre materials de diferent 
naturalesa (Figura 85). 

Figura 77. SATE (Decohome). 
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Figura 78. Perfil 

d’arrancada (Saltoki). 

 
Figura 79. Perfil arrancada 

circular (Saltoki). 

 
Figura 80. Perfil 

cantonada (Saltoki). 

 
Figura 81. Perfil goteró 

de PVC (Saltoki). 

 
Figura 82. Perfil remat 

lateral (Saltoki). 

 
Figura 83. Perfil marc 

finestra (Saltoki). 

 
Figura 84. Junta de 
dilatació (Saltoki). 

 
Figura 85. Perfil junta 
horitzontal (Saltoki). 

La fallada del revestiment de morter per l’efecte del foc és un fet habitual quan l’incendi trenca per 
façana en sistemes de façana tradicional, però no té major transcendència ja que els materials utilitzats 
en aquest tipus de façana són no combustibles. En un SATE amb aïllament plàstic altament inflamable, 
la caiguda del revestiment (Figura 87) o la intrusió del foc cap al nucli d’aïllament tèrmic a través de 
punts singulars o imperfeccions (Figura 86), provoquen una fallada local del sistema que pot reproduir-
se per simpatia i afectar zones més extenses de la façana (11). 

Malgrat que l’elecció del SATE 
per a la rehabilitació energètica 
d’edificis ha experimentat una 
tendència a l’alça, la seva 
proporció encara és petita en 
relació a tot el parc edificatori. 

Cal recordar, però, que les 
exigències de reacció al foc que 
exigim avui marcaran el 
comportament dels incendis 
d’habitatge del dia de demà. 

 

Figura 87. (veure descripció Figura 75). 
Detall de la caiguda del revestiment de 
morter per l’acció del foc (J.A.Riera). 

Figura 86. Detall d’un punt 
d’imperfecció en un 
revestiment SATE (Anfapa).

Figura 88. 28.01.2019 Incendi en el tub 
d’extracció de fums d’un restaurant a 
Pontevedra, declarat a les 13:20h. L’incendi 
propaga per façana a través de l’aïllament 
tèrmic del sistema SATE (Pontevedra Viva). 

Figura 90. Propagació per 
façana amb revestiment 
SATE, caiguda de material 
inflamat (veure descripció 
Figura 88) (R.Vàzquez). 

Figura 89. Propagació vertical 
per façana amb afectació 
interior a diferents habitatges 
(veure descripció Figura 88) 
(R.Leiro). 



41    Propagació d'incendis en façanes de patis interiors 

Plafons de material compost d’alumini ACM 
 
Productes formats per dues làmines d’alumini unides a un nucli de polietilè o fibra mineral. La unió de 
l’alumini amb el nucli s’aconsegueix mitjançant un procés químic i mecànic, i van muntats sobre una 
subestructura metàl·lica ancorada al full interior amb cambra d’aire o sense, ventilada o no (7). 

 
[1] Làmines d’alumini d’un gruix de l’ordre de 0,5 mm. 
 
[2] Nucli interior d’un gruix de l’ordre de 6 mm. 
 
En el mercat podem trobar revestiments d’ACM amb nucli 
mineral classificats com A2-s1,d0. 
 
Els revestiments amb nucli de material plàstic obtenen 
classificacions que van de B-s1,d0 les millors, i D-s3,d0 les 
solucions estàndard. El polietilè és un material 
combustible denominat autoextingible, és a dir, que quan 
es retira la font de calor deixa d’emetre gasos inflamables 
i la flama s’apaga. Aquest aparent bon comportament se 
serveix d’un cert grau de protecció aportat per l’alumini. 

 
 
Aquest fet però, no es correspon amb el comportament 
observat en cas d’incendi real. 
 
L’exposició dels plafons d’ACM amb nucli de material 
plàstic a les temperatures d’un incendi totalment 
desenvolupat provoca la caiguda de la làmina metàl·lica 
(Figura 98). El nucli inflamable propaga el foc verticalment 
per davant de les franges intumescents (Figura 93 i Figura 
96) fent-les fallar com a sistema de sectorització (11). 
 
 
La propagació del foc per revestiments de façana d’ACM és una realitat que el CTE encara no tracta de 
manera específica. A continuació s’ha escollit dos casos d’incendi ocorreguts en territori nacional per 
evidenciar que aquest problema és present a la nostra geografia, i que no només afecta grans gratacels 
i edificis singulars. 

Figura 91. Parts de l’ACM (FairfieldMetal). 

Figura 95. 10.01.2010 Incendi edifici d’habitatges de 
PB+14 de Donostia, declarat a les 21:50h en una 
habitació del setè pis (J.Cobo). 

Figura 93. Propagació 
per façana a través del 
sistema ACM (J.Aygués) 

Figura 94. Afectació a 
tota la vertical del pis 
incendiat (Michelena). 

Figura 92. Façana d’ACM (Archiexpo). 
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Plafons de laminat d’alta pressió HPL 
 
Els productes laminats HPL estan constituïts per capes de 
paper sobreposades, impregnades amb resines 
termoestables i unides irreversiblement mitjançant 
l’aplicació simultània de calor superior a 120°C i pressió 
superior a 5 MPa en cicles d’entre 40 i 50 minuts (7). 
 
La seva composició és d’un 60-70% de paper i 30-40% de 
resines fenòliques en les capes interiors i resines 
melamíniques en les capes exteriors del plafó. 
 
En el mercat podem trobar revestiments d’HPL classificats com B-s1,d0 i solucions estàndard amb 
reacció D-s2,d0. Novament, aquest comportament no es correspon amb l’observat en cas d’incendi 
real. Determinats plafons HPL exposats a les altes temperatures d’un incendi totalment desenvolupat 
s’han comportat com un material combustible i han cremat en tot el seu gruix (Figura 100). 
 

  

Figura 96. Propagació 
per façana a través del 
sistema d’ACM (Diario 
de la Vega). 

Figura 97. 16.06.2015 Incendi edifici 
d'oficines amb sistema de façana ventilada
i revestiment d'ACM a Cartagena, declarat 
a les 15:30h (Diario de la Vega). 

Figura 98. Caiguda massiva de la 
làmina d’alumini del plafó d’ACM 
(veure descripció Figura 97) (Diario 
Información). 

Figura 99. Revestiment HPL (Trespa). 

Figura 102. (veure 
Figura 101) 
(Direalkileber). 

Figura 101. 15.11.2019 Incendi en una 
residència d’estudiants a Manchester, 
declarat a les 20:30h. Propagació per 
façana pel revestiment d’HPL (A.Stocksh). 

Figura 100. Comportament al foc del 
revestiment d’HPL, afectació en tot el gruix 
(veure descripció Figura 101) (Shutterstock). 
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Plafons de gran format tipus sandvitx 

En aquesta classificació s’inclouen els productes compostos formats per dues làmines metàl·liques 
d’un gruix superior a 1 mm amb un nucli de material aïllant d’un gruix d’entre 25 i 80 mm. 

[1] Làmina d’alumini, acer galvanitzat, etc. 
 
[2] Material d’aïllament, principalment: 
   Poliestirè expandit EPS 
  Poliestirè extrudit XPS 
   Espuma de poliuretà PUR 
   Espuma de poliisocianurat PIR 
   Llanes minerals    

 
Els materials d’aïllament tèrmic d’origen plàstic tenen una baixa classificació de reacció al foc, 
generalment classe E o F. Quan funcionen com a sistema de plafó amb la làmina de material no 
combustible, però, obtenen una classificació de reacció d’entre B-s3,d2 i C-s3,d2. Aquest aspecte no 
ha sigut suficientment revisat a nivell nacional ni Europeu. 

La contribució limitada al foc dels plafons tipus sandvitx es basa en la 
capacitat de la làmina metàl·lica per “encapsular” el nucli de material 
aïllant altament inflamable. En molts casos l’exposició dels plafons a 
les altes temperatures d’un incendi totalment desenvolupat deforma 
els plafons (Figura 105) provocant-ne la fallada de les unions amb la 
conseqüent pèrdua d’integritat. 

En el cas de la Figura 104, l’efecte de la sortida de flames per finestra 
amb impacte sobre el revestiment metàl·lic transmet la calor per 
radiació (en totes direccions), convecció (en direcció vertical) i 
conducció, per contacte directe del metall amb el material d’aïllament 
combustible. El resultat és la fallada del comportament previst al 
sistema, tot i no mostrar pèrdua d’integritat important de la xapa 
metàl·lica exterior. 

La Figura 107 és un cas d’èxit en termes de reacció al foc dels materials de la façana. El bon 
comportament del material d’aïllament tot i quedar exposat al foc, ens permet afirmar que es tracta 
d’algun tipus de llana mineral. Qualsevol modificació del CTE per que fa a les característiques dels 
materials de revestiment de façana, ha de caminar cap a l’ús -obligatori- de materials no combustibles. 

Figura 103. Detall plafó sandvitx (0grados). 

Figura 107. 15.07.2019 Incendi d’habitatge a 
Terrassa declarat a les 08:25h. Detall caiguda 
revestiment metàl·lic plafó sandvitx (C.Castro). 

Figura 105. Plafó sandvitx 
deformat (veure descripció 
Figura 107) (C.Castro). 

Figura 106. Veure descripció 
Figura 107 (C.Castro). 

Figura 104. 10.12.2017 
Incendi d’habitatge a Pineda 
de Mar (Autor desconegut).  
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Riscos associats 

 Origen de l’incendi o afectació a subministres de serveis com muntants de gas (Figura 113), cablejat 
elèctric com ara derivacions individuals (habitual en façanes de patis interiors) i cablejat elèctric 
d’escomesa aèria (Figura 114). 
 

 Origen de l’incendi o afectació a unitats exteriors de 
sistemes d’aire condicionat instal·lats en façanes exteriors i de 
patis interiors. (Figura 112). 

 
 Caiguda de materials encesos (Figura 109) i gotes 

inflamades (Figura 108) als pisos inferiors.  
 

 Producció de fums opacs i gasos tòxics de la combustió dels 
materials plàstics especialment els que contenen compostos 
hidrogenats; generen cianurs que no es donen en altres tipus 
de compostos orgànics. 

 
 Propagació del foc a través de xarxes o malles 

antidespreniment (Figura 110) i de protecció de bastides 
(Figura 111) comprometent el control de la propagació 
exterior per façana i el salvament de persones. 
 

Figura 113. 28.12.2012 Incendi 
de la façana d’un habitatge a La 
Coruña, declarat a les 17:45h per 
una fuita de gas exterior (La Voz).

Figura 114. 05.02.2019 Incendi de la 
façana d’un edifici en rehabilitació a 
Girona, declarat a les 14:43h afectant 
l’escomesa aèria (Diari de Girona). 

Figura 112. 22.04.2019 
Incendi d’habitatge amb 
afectació sobre aparell d’ACC 
a Cadis (C.Perdigones). 

Figura 109. Caiguda de materials 
d’ACM inflamats a diferent nivell 
durant l’incendi de la torre Grenfell 
(veure descripció Figura 20) (El País). 

Figura 111. 22.11.2018 Incendi 
en un edifici esportiu d’Andorra
declarat a les 09:15h. Propagació 
vertical per la xarxa de la bastida 
(Ara.ad). 

Figura 110. 04.10.2015 Incendi en 
edifici hoteler de Benidorm 
declarat a les 09:00h. Propagació 
vertical per la xarxa protectora 
(La Marina Plaza). 

Figura 108. Degoteig gotes inflamades 
(veure Figura 101) (lmaorennie). 
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Classe de reacció al foc dels sistemes constructius de façana 

El CTE limita la reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície de l’acabat exterior 
de les façanes en funció de l’alçada total de façana (veure Taula 13). I afegeix “cal considerar la condició 
d’ús final del sistema constructiu i incloure aquells materials que constituint capes contingudes a 
l’interior de la solució de la façana, no estiguin protegits per una capa EI 30 com a mínim”. 
 

 
Taula 13. Reacció al foc dels materials de façana del CTE segons alçada i accessibilitat de l’arrancada (Autor). 

 
Consideració de l’arrancada de la façana com accessible al públic 

El CTE considera com a “arrancada de façana no accessible” els 
casos en que l’arrancada de la façana estigui dins d’una 
parcel·la privativa o quan, estant en zona pública, tinguin 
davant elements que dificultin l’accés a la mateixa com ara un 
espai enjardinat no transitable o una làmina d’aigua. 

Aquest plantejament pot no ser del tot encertat si tenim en 
compte que l’existència d’una zona enjardinada contigua al pla 
de façana (Figura 115) pot ser per si mateixa origen d’un 
incendi causat per les tasques d’instal·lació i manteniment de 
la infraestructura per a una font o petit llac d’aigua. 

El comportament dels revestiments de façana en cas d’incendi real no sempre es correspon amb la 
classificació de reacció al foc obtinguda mitjançant assaig (14). L’exposició a les altes temperatures 
d’un incendi totalment desenvolupat genera situacions més desfavorables de les creades en els assajos 
a petita i mitjana escala, que son els exigits per a productes de revestiment de façana. 

Actuació de Bombers 

La propagació exterior a través de revestiments combustibles de façanes és tan ràpida que, en la 
majoria de casos, es manifesta abans de l’arribada de les dotacions de bombers al lloc del sinistre. 

El resultat és la propagació del foc en gairebé tota la vertical de la façana des de finestra per on surt el 
plomall de foc i l’inici d’un compte enrere que en qüestió de minuts convertirà l’escenari inicial de “foc 
en un habitatge” en un servei equivalent a tants focs d’habitatge com pisos arribi a afectar. Si això és 
així, la simultaneïtat de demandes d’auxili de persones que es troben a l’interior de l’edifici requerirà 
una ampliació considerable del nombre de recursos inicial per tal de donar resposta a totes elles.  

 

 Façana fins a 10m d’alçada 
D-s3,d0 

 Façana fins a 18m d’alçada 
C-s3,d0 

 Façana >18m 
d’alçada 
B-s3,d0 

     

 *Arrancada accessible   B-s3,d0 fins a 3,5m d’alçada com a mínim  
      

     

Figura 115. Edifici d’habitatges del 
C/Bosch i Gimpera de BCN (Idealista).
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CAPÍTOL 3 - Propagació del foc a través de patis interiors  

El fum són “Les partícules sòlides, líquides i gasos en suspensió en l’aire formades en la piròlisi o 
combustió d’un material, junt amb la quantitat d’aire desplaçada o barrejada en la massa” (37). 

El fum es pot comportar en els edificis alts de manera diferent que en els edificis baixos. En edificis 
baixos les influències del foc com la calor, el moviment de convecció i les pressions de l’incendi, son 
generalment els factors principals que causen el moviment del fum. Els factors predominants que 
causen el moviment del fum en edificis alts són: L’efecte xemeneia, la influència de les forces del vent 
exterior i el moviment d’aire en l’interior de l’edifici. 

Edificis BAIXOS  Edificis ALTS 

     

Calor 
+ 

Moviment de convecció 
+ 

Pressions de l’incendi 

 

Fa
ct

or
s e
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fic

is
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O
S 

 

Efecte xemeneia 
+ 

Influència del vent exterior 
+ 

Moviment de l’aire a l’interior de l’edifici 

 
Taula 14. Influència de les forces del vent a l’interior de l’edifici (35 i síntesi de l’Autor). 

Efecte xemeneia 

Durant un incendi, l’efecte xemeneia és freqüentment el responsable de l’amplia propagació del fum 
i gasos tòxics en edificis alts (35). Aquest efecte es produeix quan la temperatura interior és major que 
la temperatura de l’aire exterior i es caracteritza per una forta corrent d’aire des del primer pis fins al 
sostre d’un edifici alt. Un estudi realitzat pel National Research Institute of Canada (NRC) en quatre 
edificis d’entre 9 i 44 pisos d’alçada permet concloure que la major part de l’aire flueix: 

1. En els pous verticals com ara patis interiors, caixes d’escala i ascensors. 
2. Verticalment de pis a pis a través de les obertures menors en el conjunt de pis-cel ras. 

 
 

La part (a) de la Figura 116 mostra les 
característiques de diferència de pressió 
d’un edifici en el qual l’efecte xemeneia 
causa moviment d’aire. La inclinació en les 
línies de pressió representen les diferències 
entre regions a la mateixa alçada. 

El flux d’aire d’una regió a una altre està 
il·lustrat en les direccions de flux d’aire 
representades per les fletxes en la part (b) 
de la Figura 116.  

 Figura 116. Característiques de diferència de pressió d'un 
edifici sotmès a l'acció de l'efecte xemeneia (NFPA). 
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Influència del vent exterior 

El vent és un altre factor important que influeix en el 
moviment del fum que, novament, es comporta de 
diferent manera en edificis alts i baixos (35).  

La distribució de la pressió causada pel moviment 
d’una massa d’aire per damunt i al voltant de l’edifici 
(Figura 117) mostra que la paret a sobrevent està 
sotmesa a pressió cap a dins de l’edifici mentre que 
la paret a sotavent i les dues parets laterals tenen 
una pressió cap a fora, o succió. 

El sostre de l’edifici té una pressió cap amunt, amb 
el seu punt màxim a la bora de sotavent.  

En un edifici baix i ample causarà un major volum d’aire en moviment sobre el sostre, amb un menor 
volum d’aire al voltant dels costats. Un edifici alt i estret farà que la major part del volum d’aire segueixi 
la ruta de menor resistència al voltant de l’edifici i generi menor moviment d’aire sobre la part superior. 

 
La velocitat i direcció del vent són la causa principal de la quantitat i direcció de les pressions sobre 
l’edifici (35). Quan major sigui la velocitat, major influència tindran els següents efectes: 

1. Efecte del terra: La fricció i turbulència del vent que tenen lloc a nivell del terra augmenten de 
velocitat a mesura que l’alçada s’incrementa. 
 

2. Efecte de l’entorn: La presència d’edificacions i altres elements artificials o naturals com ara 
arbres, poden produir efectes locals que augmentin, redueixin o alterin la direcció del vent. 

L’efecte de les pressions i succions del vent modifica el moviment natural de l’aire dins de l’edifici. Les 
pressions horitzontals i succions poden fer que es moguin els plans neutres en les parets exteriors. La 
pressió positiva del vent tendirà a elevar el pla de pressió neutre, mentre que la pressió negativa el 
farà baixar.  

 

 

 

 

 

   

Figura 117. Distribució de la pressió d'aire pels 
quatre costats i sostre d'un edifici (NFPA). 

Figura 118. Influència de l'acció del vent sobre el moviment d'aire en un edifici. En presència de 
vent significatiu, el pla neutre canvia de posició en funció de la zona (NFPA). 
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Sota el paraigua del terme pati interior podem trobar diferents tipologies amb identitat pròpia. 

A partir de l’enfoc de la Normativa Urbanística Metropolitana i del Decret d’Habitabilitat 141/2012 
respecte la denominació dels patis interiors i d’altres noms utilitzats en l’argot de la construcció, hem 
classificat els patis interiors en tres tipus: Celoberts, patis de ventilació i patis interiors d’illa. 

 
1. Patis de ventilació 

Definim el pati de ventilació com un espai no 
edificat situat dins del volum d’edificació, de 
tipus interior o mixt, destinat a la ventilació 
i il·luminació de cuines, banys o escales (4). 

 
1a. Patis de ventilació interiors: Són els que 
no s'obren a espais lliures o a vials.  

 
1b. Patis de ventilació mixtos: Són els 
oberts per alguna o algunes de les seves 
cares a espais lliures o vials. 

 

 
2. Celoberts 

Definim el celobert com un espai no edificat de les mateixes característiques que els patis de ventilació, 
destinat a la ventilació i il·luminació de peces dels habitatges que no són banys ni cuines (4). De la 
mateixa manera que els patis de ventilació, en funció de la obertura de les seves cares a espais lliures 
o vials, distingim: 

 
2a Celoberts interiors      2b Celoberts mixtos 

 

 

 

 

 

 

 Figura 121. Celobert interior edifici d’habitatges 
del C/València de BCN (X.Balagué). 

Figura 119. Pati de ventilació
interior (Verti Vallès). 

Figura 120. Pati de 
ventilació mixt (Autor). 

Figura 122. Celobert mixt d’un edifici 
d'habitatges, barri del Congrés de BCN (Autor).
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3. Patis interiors d’illa 

El pati interior d’illa és l’espai que queda a l’interior de les illes de cases. El pla Cerdà original per 
l’Eixample s’havia de materialitzar en la construcció d’illes de cases en les quals només s’edificaria en 
dos costats, amb la qual cosa l’espai interior quedaria lliure per a projectar un petit jardí on els veïns 
es poguessin socialitzar. Finalment, però, el ràpid creixement de població i els interessos immobiliaris 
van desvirtuar el pla original i la majoria d’illes van ser edificades en la seva totalitat. 

 

4. Cas particular del pati petit de ventilació o “patinillo” 

Pati petit o “patinillo” és el nom amb el que es coneix el pati de dimensions reduïdes utilitzat 
antigament per a la ventilació de les cambres de bany dels habitatges. Les dimensions d’aquests patis 
són molt reduïdes, la justa perquè un operari pugui accedir-hi per fer el manteniment (Figura 128).  

Conté els baixants dels lavabos als que dona ventilació així com baixants de la coberta de l’edifici. No 
és habitual trobar-hi muntants de gas donada la seva llunyania amb les cuines dels habitatges, ni 
tampoc derivacions individuals, les quals acostumen a escometre els habitatges des del replà d’escala.  

 
Aquest tipus de pati va ser substituït per la ventilació natural tipus 
Shunt. Posteriorment, amb l’entrada en vigor del DB HS3 del CTE, 
aquest sistema de ventilació natural cal que estigui recolzat per 
un sistema d’aspiració de tipus mecànic o híbrid. 

Una part important del parc edificatori de les ciutats és anterior 
al CTE i anterior a l’ús de ventilació natural tipus Shunt. En 
aquests casos podem trobar patis de ventilació d’aquest tipus.  

Figura 123. Interior d'illa d'un bloc de pisos de l'Eixample 
Barceloní (G.Berges). 

Figura 124. Densificació de la illa de cases de 
Cerdà (Failed Architecture). 

Figura 128. Accés mitjançant 
treballs verticals (Ver-Tech). 

Figura 127. Pati de ventilació d’un 
edifici d'habitatges del barri del 
Congrés de Barcelona (Autor). 

Figura 126. Detall del pati petit de 
ventilació al nivell de la coberta 
(Autor). 

Figura 125. Detall del pati petit de 
ventilació en el seu tram intermig 
(Autor). 
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La problemàtica de la propagació del foc en patis interiors és un tema poc treballat malgrat tenir una 
perillositat i complexitat manifesta. 
 
A nivell normatiu estatal, el CTE no fa cap referència a la problemàtica de la propagació del foc en patis 
interiors. L’article 10 de la ORCPI-08 de l’Ajuntament de Barcelona “Característiques del pati de 
ventilació d'escales” desenvolupa una part d’aquesta problemàtica. En funció de quines siguin les 
estances amb obertures al pati interior i de l’alçada del pati, estableix la inscripció d’uns cercles i unes 
superfícies mínims per als patis de ventilació. 
  
Tot i no ser el seu principal objecte d’estudi, el document tècnic "Estudi sobre la problemàtica 
generada per la propagació d'incendis en façanes d'edificis" (16) proposa: 
 
“Incloure en la regulació casos singulars que destaquen especialment en la propagació d’incendis per 
l’exterior, com és el cas dels celoberts i els patis interiors d’illa. Tractar-los com a façana i, atesa la 
dificultat que tenen els equips de bombers per accedir-hi, limitar la utilització de materials i productes 
a aquells que no siguin combustibles, com a màxim, A2-s1, d0”. 
 
Pas d’instal·lacions, roba estesa i altres materials combustibles 

El pati interior comunitari com a element vertical que comunica determinats espais dels habitatges 
d’un bloc de pisos, s’utilitza freqüentment per fer passar els subministraments bàsics dels habitatges i 
d’altres instal·lacions necessàries per a l’activitat de l’edifici. Aquests elements poden ser origen d’un 
incendi o afectació del mateix i contribuir significativament en la propagació del foc. 

 
[1] i [7] Muntants de gas de coure. 

[2] Evacuació de fums de calderes estanques. 

[3] Unitats exteriors d’aparells d’ACC. 

[4] Baixants d’aigües grises i/o negres de PVC. 

[5] Material tèxtil inflamable estès als balcons.  

[6] i [8] Claraboies de material plàstic. 

 
 

[1] Tub d’acer galvanitzat de la columna seca. 

[2] Tubs instal·lació de ruixadors automàtics.  

[3] Tub d’aire sistema de climatització. 

[4] Cablejat elèctric. 

[5] Tubs d’extracció de fums varis. 

Figura 129. Celobert interior d’un immoble situat a la 
Ronda St. Pau de Barcelona. Detall elements (TRAC). 

Figura 130. Pati interior immoble situat al C/Aragó de 
Barcelona. Descripció elements (Som Habitat). 
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Accessibilitat i localització de l’incendi 

La principal diferència operativa dels incendis en façanes de patis interiors d’edificis d’habitatges 
respecte els que es produeixen en façanes que donen al carrer o a l’aire lliure és l’accessibilitat. 

A l’arribada de Bombers al lloc de l’incendi, una de les 
primeres tasques a realitzar per part del cap d'intervenció 
és el reconeixement visual de l’escenari (conegut com a 
360°C) per tal de reconèixer l’escenari i identificar els riscos 
i punts sensibles a tenir en compte durant la intervenció. 
 
Si l’incendi trenca per façana principal, la localització del pis 
afectat és gairebé immediata així com la localització de 
possibles víctimes atrapades als balcons en situació de risc 
greu. El cap d’intervenció té visió directa sobre l’incendi des 
del moment en què arriba i els vehicles es poden emplaçar 
davant mateix de l’immoble afectat. 
 
Si l’incendi trenca pel pati interior, la localització del pis 
afectat pot resultar més complicada en no tenir una visió 
immediata de l’escenari. Cal buscar una via d’accés 
alternativa al pis afectat per tal de tenir una visió de conjunt, 
fer-se una idea real de l’escenari i iniciar la presa de 
decisions. 
 
En els casos amb presència de columna de fum important, 
la interpretació de la mateixa durant el trajecte de camí al 
lloc de l’incendi, pot aportar informació rellevant sobre el 
desenvolupament de l’incendi. La presència de més d’una 
columna de fum ens indica que l’incendi s’està propagant 
per més d’una via. Vegem els exemples de la Figura 131, 
Figura 133 i Figura 132. 
  

Figura 131. 12.06.2019 Incendi 
d’habitatge a Terrassa declarat a les 
08:25h (Nació Digital). Distingim: 
 
[1] Sortida de fum per façana principal. 
[2] Sortida de fum per pati interior. 

Figura 133. 27.02.2019 Incendi d’habitatge a Castellvell i el 
Vilar declarat a les 19.00h (Regió7). Distingim dues columnes: 
 
[1] Sortida de fum per conducte vertical de ventilació. 
[2] Sortida de fum per façana principal. 

Figura 132. 15.07.2019 Incendi en 
edifici ocupat al C/Ciutat de Granada de 
Barcelona declarat a les 12:00h 
(Betevé). Distingim tres columnes: 
 
[1] Sortida de fum per façana 
posterior. 
[2] Sortida de fum per pati interior. 
[3] Sortida de fum per façana principal. 



                                                                                Propagació d'incendis en façanes de patis interiors     52 

Salvament de persones 
 
 
El salvament de persones atrapades en incendis de façanes de patis interiors, és un repte per als serveis 
de bombers. La geometria tancada dels patis interiors sovint impedeix l’ús d’autoescales i cal recórrer 
a l’ús d’escales manuals (escales de ganxo, escales colisses, etc.) i de tècniques d’escalada urbana que 
posen a prova la perícia dels bombers. Aquests salvaments “in extremis” porten associat un elevat 
component de risc i estrès per al personal intervinent. 
 

 
Quan l’incendi afecta patis totalment interiors, és a dir, tancats per quatre bandes, l’ús del vehicle 
autoescala per al salvament de persones queda restringit. Únicament es pot realitzar el salvament de 
persones si es troben atrapades en zones pròximes a façanes que donen al carrer. Aquest supòsit 
(Figura 134) és el més complex operativament parlant d’entre els exposats a continuació, ja que si les 
condicions de fum i calor a l’interior del pati empitjoren, la persona s’intoxicarà greument per fum. 
 
Quan l’incendi afecta patis de tipus mixt, és a dir, oberts per alguna o algunes de les seves cares a 
espais lliures o vials, aquest fet pot ajudar a dissipar el fum i calor de l’incendi i permetre la realització 
de salvaments puntuals amb el vehicle autoescala. 
 
Dependrà de com estigui situat el pati, de l’amplada de la obertura, de la distància respecte el carrer 
on s’emplaci el vehicle i de la presència d’elements de mobiliari urbà (arbres, fanals, etc.) que dificultin 
el pas de la cistella. En el cas de la Figura 135, l’ús del vehicle autoescala no era possible ja que el pati 
mixt donava a un passatge d’amplada insuficient per encabir el vehicle. 
 
Quan l’incendi afecta patis interiors d’illa tipus Eixample, tornem a topar amb la impossibilitat 
d’efectuar rescats amb autoescales de persones atrapades en façanes del pati interior. En aquest cas, 
l’espai obert és prou ampli com per dissipar el fum i calor de forma molt similar a quan l’incendi trenca 
per la façana de l’edifici que dona directament al carrer. 

Figura 136. 11.07.2016 Incendi 
d’habitatge al C/Rodés de 
Barcelona declarat a les 09:20h 
amb resultat de dues víctimes 
mortals. Accés mitjançant l’ús 
d’escales manuals (J.Abellan). 

Figura 135. 06.02.2019 Incendi 
d’habitatge a París declarat a les 
01:00h amb deu víctimes mortals. 
Es realitzen nombrosos rescats per 
façana de pati interior mitjançant 
l’ús d’escales manuals (B.Moser). 

Figura 134. 18.04.2019 Incendi 
d’habitatge a l’Hospitalet declarat 
a les 06:40h amb tres víctimes 
mortals. Rescat in extremis per 
façana en un pati interior (La 
Vanguardia). 
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Tenim una situació més favorable pel que fa a les persones que busquin refugi als balcons del pati 
interior d’illa (Figura 137), ja que la façana de l’edifici els pot donar un cert grau de protecció enfront 
la radiació de l’incendi en les zones en que no hi ha finestres. 

L’ús del balcó com a refugi és circumstancial, si l’incendi és prou intens o les dimensions del balcó són 
reduïdes, les víctimes poden veure’s en una situació greu de perill (Figura 138). 

 
Control de la propagació exterior 
 
El fet de que el fum i el foc propagui per els patis interiors és conseqüència de les finestres obertes i/o 
la ruptura dels vidres de les finestres quan s’arriba a una determinada temperatura. 
 
La geometria tancada dels patis interiors sovint impedeix 
l’ús d’autoescales per al control de la propagació exterior. 

El control de la propagació exterior d’incendis en façanes 
de patis interiors es pot realitzar del mateix pati interior, 
mitjançant el llançament d’aigua o bé des d’edificacions 
veïnes que tinguin obertures al pati interior en qüestió. 

El llançament d’aigua des de la base del pati interior està 
limitada a l’abast del raig d’aigua en alçada. Cal considerar 
el risc de caiguda d’objectes i materials inflamats cap al 
pati que poden afectar la seguretat dels bombers. 

El llançament d’aigua des d’edificacions veïnes és una 
maniobra que requereix d’una quantitat important 
d’efectius per a realitzar-la; implica el muntatge d’una 
instal·lació d’aigua per l’interior de l’edifici des del qual es 
vol realitzar. En un primer moment es desestima aquest 
tipus de maniobra ja que realitzar de forma simultània 
extinció directa i el salvament de persones ja és prou 
complex. Quan es tracta d’incendis importants en què es 
preveu una extinció perllongada, aleshores, és més oportú 
realitzar el muntatge (Figura 140).  

Figura 138. 09.12.2016 Incendi d’habitatge 
declarat a les 20:15 al passeig Valldaura de 
Barcelona. Un matrimoni gran és rescatat en 
queda atrapat al balcó (La Vanguardia). 

Figura 137. 26.12.2008 Incendi d'habitatge 
declarat a les 09:00 al C/Ferran Agulló de 
Barcelona. Rescat de tres joves atrapats al pati 
interior d’illa amb caputxa de salvament (CCMA). 

Figura 139. 06.02.2019 Incendi 
d’habitatge a París declarat a les 01:00h 
amb deu víctimes mortals. Control de la 
propagació des del pati interior (B.Moser). 

Figura 140. Incendi Torre Windsor (veure 
descripció Figura 47). Control de la 
propagació des d’edificació veïna (El País).
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La propagació de fum i foc per la caixa d’escala és una de les causes de mortalitat en incendis 
d’habitatges. La propagació del fum pel forat de caixa d’escala resulta una trampa mortal per a les 
persones que intenten baixar al carrer quan aquesta està plena de fum. 

La ocupació per fum de la caixa d’escala és un fet inevitable en els casos en què l’escala i el pati interior 
de llums formen part del mateix recinte. En aquest cas la propagació del fum i foc es pot produir, entre 
d’altres, mitjançant les finestres dels habitatges amb estances que donen al pati de llums. 

 
Quan en el recinte de caixa d’escala només hi ha les portes 
d’accés als habitatges, la propagació del fum i del foc per la caixa 
d’escala pot ser evitable sempre i quan els ocupants del pis 
incendiat tanquin la porta en el moment d’evacuar. 
 
Les portes d’accés als habitatges no es poden considerar com a 
portes EI, donat que estan sota el control dels usuaris de cada 
habitatge i no hi ha garantia de permanència en el temps del seu 
tancament automàtic. En alguns casos, aquestes portes han 
fallat o han estat a punt de col·lapsar pels efectes de la calor i les 
flames. En altres casos, han mantingut una estabilitat (E) i 
aïllament tèrmic (I) suficients per aguantar en el temps mentre 
durava l’extinció de l’incendi. 
 
Figura 141: Un virulent incendi declarat de matinada crema la 
totalitat d’un pis causant la mort de les dues persones estadants 
del pis. Malgrat l’espectacularitat de les flames, el fet que la 
porta del pis estigués tancada, no va causar afectacions 
personals a cap altre habitant ni materials a cap altre part de 
l’edifici, tal i com va declarar el Cap de Dia de Bombers de 
Barcelona. 
 
Figura 142: L’incendi produït en un segon pis causa una víctima 
mortal que vivia al tercer pis en intentar fugir pujant al terrat per 
la caixa d’escala. A l’arribada de les dotacions de bombers, 
sentien els crits d’auxili de la víctima que no podia sortir en 
trobar la porta del terrat tancada amb clau. L’intens dard de 
flames que sortia de la porta de l’habitatge del segon pis va 
impedir, en els primers minuts, que els efectius poguessin creuar 
el replà per arribar on es trobava la víctima. Mentrestant, a 
l’altre habitatge del segon pis, que tenia la porta d’entrada 
enfrontada amb la del pis incendiat, aquesta va ser suficient per 
garantir el confinament de dues persones d’avançada edat que 
es van salvar. 
 
Cada cas d’incendi és diferent i amb uns condicionants que no 
sempre són extrapolables, no obstant, queda palesa la 
importància del confinament en els casos en que hi ha fum a 
l’escala i de tancar TOTES les portes per dificultar que l’incendi 
es generalitzi.  

Figura 141. 03.03.2019 Incendi 
d’habitatge al C/Xile de Barcelona 
declarat a les 07:33h, amb resultat 
de dues v.mortals (La Vanguardia). 

Figura 142. 28.04.2018 Incendi 
d’habitatge a Pl.Pedró de Barcelona 
declarat a les 19:30h amb resultat 
d’una víctima mortal (D.Guinart). 

Figura 143. 28.04.2018 Incendi 
d’habitatge a Pl.Pedró (D.Guinart). 
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Edificacions anteriors al CTE 

En els edificis d’habitatges anteriors a la regulació del CTE podem trobar configuracions en què la caixa 
d’escala i el pati interiors es comuniquen de manera més o menys directa. Aquestes són algunes de les 
configuracions que podem trobar: 

 Escales amb obertures al pati de ventilació o celobert: El recinte de caixa d’escala i pati de 
ventilació o celobert es comuniquen per mitjà de finestres. 
 

 Escales unides amb el recinte del celobert: La caixa d’escala i el celobert formen un únic espai 
(Figura 144 i Figura 146). 
 

 Escales amb pati de llums a l’ull: L’espai interior comprès entre els trams de l'escala queda 
lliure des del nivell inferior fins al superior, formant un espai buit molt alt (Figura 145). 
 

 Escales de diferents blocs que comuniquen entre sí: És el cas dels edificis que tenen més d’una 
escala de veïns comunicades entre si per replans i amb sortida a l’exterior per un únic portal. 
 

 
Tal i com hem vist, la manca de recintes de caixa d’escala sectoritzats genera molts problemes de 
seguretat per a l’evacuació d’ocupants i facilita la propagació de l’incendi.  

 
Edificacions amb escales sectoritzades 

En els edificis dotats d’escales protegides i especialment protegides, la propagació del foc a través de 
la caixa d’escala és altament improbable. El DB-SI3 (taula 5.1) del CTE indica les condicions de protecció 
que han de complir les escales previstes per a l’evacuació per tal de que, en cas d’incendi, els ocupants 
puguin evacuar l’edifici en condicions de seguretat. 

En edificis d’ús residencial habitatge s’admet escala no protegida fins a una alçada d’evacuació 
descendent igual o inferior a 14 metres (≈ 4 plantes) i escala protegida fins als 28 metres (≈ 9 plantes). 
L’escala especialment protegida s’admet per a tots els casos. 

 

Figura 146. Escala unida al 
celobert interior, barri de 
Gràcia de Barcelona (Autor). 

Figura 144. Pati que serveix de 
caixa d’escala, al barri d’Horta 
de Barcelona (Ll.Vandellòs). 

Figura 145. Escala amb pati de llums a l’ull de 
l’escala, al barri de l’Eixample de Barcelona 
(Grupo Excelsior). 
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Annex A - Terminologia del CTE 

El grau de protecció de les escales protegides pot veure’s rebaixat si s’aplica el que diu l’Annex A. 

L’Annex A del CTE diu que les escales poden tenir buits permanentment oberts a l’exterior quan 
acumulin una superfície mínima de 5A m² per planta, on A és l’amplada del tram de l’escala en metres. 
Quan aquests buits comuniquin amb un pati, les dimensions del pati en projecció horitzontal han de 
permetre inscriure en el seu interior un cercle d’h/3 m de diàmetre, sent h l'altura de pati. 

Si apliquem aquesta norma a un edifici amb un ample d’escala d’1 metre (el mínim per una escala d’ús 
general en Residencial Habitatge) obtenim una obertura mínima acumulada de 5 m² per planta. Si 
suposem que l’edifici té trenta metres d’alçada (10 plantes) el diàmetre del cercle inscrit és de 10 
metres. En cas d’incendi, un pati de 10 x 10 m pot reproduir l’efecte xemeneia i inundar de fum l’escala 
posant en perill la seguretat en l’evacuació d’ocupants. 
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CAPÍTOL 4  - Estudi de casos 

A continuació es mostren un conjunt de casos d’incendi reals en què la propagació del foc pel pati 
interior i/o caixa d’escala ha tingut paper important en el desenvolupament de l’incendi. Són 14 casos 
ocorreguts tots ells a Barcelona i l’Àrea Metropolitana en els anys 2007 a 2019. 

CAS 1: Incendi d’habitatge - C/Tamarit - Barcelona - 03.08.2007 

CAS 2: Incendi d’habitatge - C/Tarragona - Barcelona - 28.12.2007 

CAS 3: Explosió en un habitatge - C/Andrade - Barcelona - 17.03.2008 

CAS 4: Incendi d’habitatge - C/Mèxic - Barcelona - 19.10.2008 

CAS 5: Incendi d’habitatge - C/Còrcega - Barcelona 12.01.2005 

CAS 6: Incendi d’habitatge - C/Castillejos - Barcelona 31.12.2009 

CAS 7: Incendi d’habitatge - C/Botella - Barcelona- 07.02.2013 

CAS 8: Incendi d’habitatge - C/Mataró - Sant Adrià de Besòs - 17.01.2014 

CAS 9: Incendi d’habitatge - C/Bonaventura Muñoz - Barcelona - 06.04.2014 

CAS 10: Incendi d’habitatge - Ptge/Llunàs - L’Hospitalet de Llobregat - 15.02.2015 

CAS 11: Incendi en façana - C/Pelai - Barcelona - 29.10.2018 

CAS 12: Incendi d’habitatge - Av/Marquès de Mont-Roig - Badalona - 05.01.2019 

CAS 13: Incendi en local - C/Enamorats - Barcelona - 19.12.2019 

CAS 14: Incendi en local - C/Jaume Giralt - Barcelona - 16.12.2014 

 
Cada cas es presenta en forma d’una fitxa resum amb el següent format: 

- Primer requadre: Dades en relació al tipus de servei, localització, data i hora. 
 
- Segon requadre: Número de víctimes, mitjans de bombers desplaçats, tipus d’edifici, normativa 

sobre protecció contra incendis vigent segons any de construcció, tipus de propagació observada 
i plànol de l’edifici i de l’entorn amb els següents pictogrames per a una millor comprensió: 

 

      
Inici de 

l’incendi 
Façana 

principal 
Propagació 

interior 
Propagació 

exterior 
Superfície 

patis interiors 
Superfície 
habitatges 

Taula 15. Llegenda interpretació de casos (Autor). 
 

- Breu resum, descripció de l’incendi, fonts d’informació i imatges del cas. 
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

P.Exterior - Façana - Finestres

A l'arribada de les primeres dotacions l'incendi es troba totalment desenvolupat en una habitació del 5è 1a 
amb sortida de flames per façana principal i fum per la caixa d'escala. Es produeix el rescat de dues persones 
ferides als replans de la cinquena i quarta planta, una de les quals s'havia precipitat per una finestra del 
celobert en intentar fugir. L'incendi propaga per façana afectant parcialment el 6è 1a.

Ref Catastral 9408303DF2890G0151LX   

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

RESUM

Incendi d'habitatge originat en un cinquè pis amb sortida de flames per façana resultant inundada la caixa 
d'escala per fum. Posteriorment es localitza els cossos sense vida de tres persones.

DESCRIPCIÓ

NTE-IPF/1974

Ordenança 1974

3 morts i 7 ferits

7 dotacions

Comercial No

Residencial habitatge

1978 REFORMA No

8 4

6:39

C/Tamarit, 79 Barcelona1 Incendi d'habitatge DATA 03/08/2007 HORA

Font: Farenheit 451 - N°31 i El Periódico.

Façana principal C/Tamarit 79 (Avui). Afectació sortida de flames per façana (Avui).

Un cop extingit l'incendi, durant el reconeixement rutinari de la resta de l’immoble, es localitzen els cossos 
sense vida de tres persones en el 7è 1a. Les víctimes, un home i una dona (localitzats al menjador) i el seu fill 
(localitzat al lavabo del mateix habitatge) van morir per inhalació de fum, el qual hauria entrat a l'habitatge 
per alguna finestra oberta.

Incendi (Farenheit451).
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

P.Exterior - Celobert interior - Efecte xemeneia

1 mort i 2 ferits

8 dotacions

15:43

C/Tarragona, 129 Barcelona

Comercial No

Residencial habitatge

9 4

1979 REFORMA No

2 Incendi d'habitatge DATA 28/12/2007 HORA

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

NTE-IPF/1974

Ordenança 1974

Ref Catastral 8612705DF2881B0022YD  

Finestra de l'entresol del C/Tarragona 129 un cop extingit l'incendi (CCMA).

Sortida de flames per la finestra de l'entresol (El Mundo).

RESUM

Incendi d'habitatge originat a l'entresol afecta la totalitat de l'habitatge i propaga amb virulència pel celobert 
interior i caixa d'escala. Un dels estadants del pis incendiat mor en quedar atrapat.

DESCRIPCIÓ

La resta de veïns resten confinats a l'interior dels seus habitatges fins extingir l'incendi mitjançant dues línies 
de 25mm. Resulten afectats 38 habitatges en diferent grau i es desallotgen 70 persones.

Font: Farenheit 451 - N°27, El Punt Avui, El País, testimoni veí afectat 5è 4a i testimoni de l'autor.

Un dels dos estadants del pis incendiat marxa al carrer deixant la porta del pis oberta mentre l'altre queda 
atrapat a l'interior en intentar apagar l'incendi, iniciat en un televisor de tub de raigs catòdics. Diversos 
testimonis situen l'altre estadant a l'interior de l'habitatge, visible des del carrer a través de la finestra, fins 
que en cremar-se la corda de la persiana aquesta s'hauria desplegat perdent-lo de vista.

A l'arribada de les primeres dotacions l'incendi es troba totalment desenvolupat a l'entresol 3a propagant-se 
amb virulència per la caixa d'escala i pel celobert interior, afectant els subministraments d’aigua, gas i 
electricitat de l’edifici.
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL /MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

Tasques d'extinció i salvament mitjançant dues AEA (Q.Garcia). Estat del celobert interior (CCMA).

La veïna del 1r 3a (que anava a ser desnonada aquell matí) havia ruixat tot el pis amb una mescla de gasoil i 
gasolina. La deflagració dels vapors de benzina provocada per la inquilina del 1r 3a van provocar-li la mort. 
Dos germans del pis 1r 4a van morir, mentre que la mare va ser rescatada pels bombers. 

Bombers va realitzar nombrosos rescats per façana mitjançant dues autoescales i acompanyament als veïns 
confinats mentre va durar l'extinció. La propagació del foc a través de la caixa d'escala unida amb el celobert 
interior va ser tant intensa que van quedar malmesos els serveis d'aigua, gas i llum així com els baixants i les 
portes dels habitatges de tots els replans. L'estructura de l'edifici no va resultar afectada per l'explosió.

Font: Farenheit 451 - N°27, El Periódico i CCMA.

Explosió i posterior incendi (CCMA). Vista xamfrà C/Andrade i Rambla Prim (Farenheit451).

Ref Catastral 3759902DF3835H0031EK

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó vist

A l'arribada de les dotacions la situació és de foc desenvolupat als pisos 1r 3a, 1r 4a i entresol 3a. La paret de 
façana del 1r pis ha sortit projectat cap a la via pública propagant el foc a diversos vehicles aparcats davant.

P.Exterior - Façana - Finestres

RESUM
Una explosió intencionada destrueix completament dos habitatges provocant la mort de tres persones. El foc 
propaga per la caixa d'escala i el celobert interior afectant greument la resta de la finca.

DESCRIPCIÓ

3 morts i 45 ferits

30 dotacions

Comercial No

Residencial habitatge

1960 REFORMA No

8 4

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

P.Exterior - Celobert interior - Efecte xemeneia

Cap normativa

7:35

C/Andrade, 253-259 Barcelona3 Explosió en un bloc d'habitatges DATA 17/03/2008 HORA
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL /MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

1:50

C/Mèxic, 28 Barcelona4 Incendi d'habitatge DATA 19/10/2008 HORA

Ref Catastral 8806704DF2880F0007EM 

1 mort i 1 ferit

12 dotacions

Comercial No

Residencial habitatge

5 4

1973 REFORMA No

P.Exterior - Pati de ventilació - Efecte xemeneia

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

P.Exterior - Façana - Finestres

Cap normativa

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

RESUM

Incendi d'habitatge originat en un primer pis que propaga pel pati de ventilació interior afectant vuit pisos 
amb resultat d'una víctima mortal per inhalació de fum quan intentava fugir del foc per l'escala.

DESCRIPCIÓ

Pati de ventilació interior C/Mèxic 28 (Farenheit 451).

Façana principal (EFE).

Les obres al carrer obliguen a situar els vehicles d'extinció a una certa distància del lloc del servei, al C/Sant 
Fructuós, i no permeten atacar el foc per la façana. L'extinció es realitza per l'interior de la caixa d'escala 
mitjançant tres línies de 25mm. La dona resident al pis on s'havia originat l'incendi va morir mentre intentava 
fugir pujant al terrat per l'escala plena de fum, essent localitzada al replà de l'àtic.

Font: Farenheit 451 - N°30, fontdelaguatlla.com i CCMA.

A l'arribada de les dotacions de bombers la situació de l'incendi és de foc desenvolupat a l'habitatge del 1r 3a 
amb sortida de flames per façana principal i propagació pel pati de ventilació interior.

Van resultar afectats vuit dels divuit habitatges de l'immoble així com els subministraments d'aigua, gas i 
electricitat, motiu pel qual es van desallotjar els 26 veïns de l'immoble.

Afectació muntants de gas (Farenheit451).
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL Comercial ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY DE CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

P.Exterior - Pati de ventilació - Efecte xemeneia

11 dotacions

No

Residencial habitatge

8 8

1978 REFORMA No

NTE-IPF/1974

Ordenança 1974

16:15

C/Còrcega, 594 Barcelona

Font: Farenheit 451 - N°31 i El Periódico.

5 Incendi d'habitatge DATA 12/01/2009 HORA

TIPOLOGIA DE FAÇANA Massissa d'obra de fàbrica amb aplacat de pedra per l'exterior

Ref Catastral 1246901DF3814E0034UG

RESUM

DESCRIPCIÓ

Cap víctima

Afectació pati de ventilació interior del  C/Còrcega 594 (Farenheit 451).

Afectació en un habitatge del C/Còrcega 594 (Farenheit 451).

Incendi d'habitatge originat en un segon pis que propaga pel pati de ventilació interior afectant les galeries 
de les vuit plantes i cremant completament un total de tres habitatges.

A l'arribada de les dotacions la situació de l'incendi és de foc desenvolupat a l'habitatge del 2n 7a - on, 
segons la propietària, havia explotat un televisor- propagant pel pati de ventilació interior tant en ascendent 
com descendent. El foc afecta els muntants de gas generant focus d'incendi en les galeries de les vuit plantes 
i cremant completament l'àtic 7a. Resulten afectats els subministraments de gas, aigua i electricitat.

En les hores posteriors, l'incendi es reinicia i crema completament l'habitatge del 5è 7a.
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY DE CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

A l'arribada del les primeres dotacions el foc es troba desenvolupat en l'entresol afectant una habitació, el 
passadís i el menjador, amb sortida de flames per la caixa d'escala cap a tots els replans. El binomi que 
realitza recerca localitza en diferents trams d'escala els cossos sense vida de quatre veïns del 4t 1a qui, enlloc 
de confinar-se al seu pis, havien intentat baixar al carrer per l'escala. Un cinquè estadant és aturat per una 
veïna que l'estira cap a dins del seu domicili impedint que segueixi corrent escales avall.

Les dues persones residents del pis sinistrat, es refugien en un balcó del pati interior i són rescatades il·leses. 
Mentre dura l'extinció, la resta de veïns es mantenen confinats als seus habitatges tal i com els hi ho indica 
Bombers.

Façana principal C/Castillejos, 408 (El País).

Afectació trams d'escala dels últims pisos (Betevé).

REFORMA

Incendi d'habitatge originat a l'entresol que propaga per la caixa d'escala provocant la mort de quatre 
persones que intentaven fugir per l'escala plena de fum.

DESCRIPCIÓ

Cap normativa

Cap ordenança

Afectació al recinte de caixa d'escala, replà de l'entresol (Farenheit 451).

Font: Farenheit 451 - N°34, ACN i CCMA.

4 morts i 17 ferits

11 dotacions

Residencial habitatge

7 3

Comercial

HORA 4:05

C/Castillejos, 408 Barcelona

RESUM

6 Incendi d'habitatge

No

DATA 31/12/2009

1963 No

Convencional d'obra de fàbrica de maó revestitTIPOLOGIA DE FAÇANA

Ref Catastral 0752216DF3805B0001WM



                                                                                           Propagació d'incendis en façanes de patis interiors     64

TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

P.Exterior - Pati interior d'illa - Finestres

Propagació descendent pel pati interior d'illa (CCMA).

Incendi d'habitatge originat en un tercer pis que propaga pel pati interior d'illa afectant deu pisos i dos locals.

Es van veure afectats deu dels onze habitatges de l'immoble, dels quals dos van quedar completament 
calcinats. Pel que fa als baixos, un no va tenir afectació interior però si al pati on van caure les brases i 
deixalles de l'incendi. Pel que fa a l'altre, un bar musical, va quedar afectada una sala de concerts 
insonoritzada al fons del local. Els bombers van haver de retirar els panells insonoritzats per poder detectar 
el punt calent i d'extingir-lo.

Vista dotacions al C/Botella (Farenheit 451).

Font: Informe d'activitat Bombers Barcelona any 2013, La Vanguardia, CCMA i Betevé.

A l'arribada de les dotacions el foc es troba totalment desenvolupat en l'habitatge del 3r 1a que propaga pel 
pati interior d'illa generant focus d'incendi a les galeries de pràcticament tots els pisos. Mentre duren les 
tasques d'extinció es mantenen confinats al terrat un grup de 8 veïns, acompanyats en tot moment per 
efectius de Bombers.

RESUM

DESCRIPCIÓ

Cap normativa

Cap ordenança

Ref Catastral 0313523DF3801C0010XH

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

7 Incendi d'habitatge DATA 07/02/2013 HORA 15:43

C/Botella, 7 Barcelona

2000REFORMA1900

7 ferits

8 dotacions

No

Residencial habitatge

6 2

Pública Concurrència
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL Comercial ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY DE CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

P.Exterior - Façana - Finestres

Propagació per façana (CCMA). Fase de decaiguda (InfoBombers). Vista afectació total als pisos 3r 3a, 4t 3a i 7è 3a (CCMA).

Les façanes anterior i posterior no són accessibles per les autoescales. Únicament una persona pot ser 
rescatada d'aquesta manera per la façana que dóna al carrer després de tallar alguna branca de l'arbrat que 
impedeix el pas de la cistella. Es realitza acompanyament a les persones confinades als diferents pisos. En 
aquest incendi es produeixen dues víctimes mortals, el veí del 7è 3a i una dona d'edat avançada del 6è.

A l'arribada de les primeres dotacions la situació és de foc desenvolupat al 3r 3a que ha propagat per façana 
al 4t 3a, i foc desenvolupat al 7è 3a. La persona inquilina del 3r 3a pateix del síndrome de Diogenes, existint 
una elevada càrrega de foc al seu interior.

Ref Catastral 4262916DF3846A0015US

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

RESUM

Font: Info Bombers N°34 i CCMA.

DESCRIPCIÓ

Incendi d'habitatge originat en un tercer pis que propaga per la façana i a través de la caixa d'escala atrapa 
diversos ocupants provocant la mort de 2 dos d'ells. L'escala plena de fum així com les dificultats d'accés de 
vehicles autoescala a causa de barreres arquitectòniques compliquen el servei. 

La probable obertura de la porta del pis més alt, el 7è 3a, incrementa el tiratge de l'incendi que es comporta 
de manera molt violenta consumint completament el material combustible dels replans (portes i marcs) i 
escales amb flames del tercer al setè pis. L'extinció es realitza mitjançant dues línies de 25 mm.

2 morts i 14 ferits

16 dotacions

No

Residencial habitatge

1970 REFORMA No

7 4

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

Cap normativa

Cap ordenança

2:53

C/Mataró, 18 Sant Adrià de Besòs8 Incendi d'habitatge DATA 17/01/2014 HORA
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY DE CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

Cap víctima

Ref Catastral 0313523DF3801C0010XH

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

5 dotacions

No

Residencial habitatge

7 8

1960 REFORMA No

Galeria afectada per l'incendi (Betevé).

Pati interior amb finestres que donen a l'escala B (Betevé). Habitatge del tercer pis incendiat (Betevé).

Vista dels pisos inferiors (Betevé).

RESUM

DESCRIPCIÓ

Incendi d'habitatge originat en un tercer pis que propaga per un pati de ventilació interior afectant el recinte 
d'una de les dues escales de l'edifici.

15:00

C/Buenaventura Muñoz, 9 Barcelona

Font: Premsa Ajuntament de Barcelona, La Vanguardia i Betevé.

A l'arribada de les dotacions el foc es troba desenvolupat en un habitatge del 3r pis propagant pel pati 
interior. Tots els habitatges de les portes 1es i 3es queden afectats en major o menor mesura, així com 
l'escala B de l'edifici i els serveis de gas i sanejament.
L'edifici disposa de dues escales A i B unides pels replans. Es dona la circumstància de que el tiratge vertical 
del fum afecta principalment l'escala B permetent que els ocupants d'aquests habitatges puguin evacuar per 
l'escala A sense que cap en resulti ferit.

9 Incendi d'habitatge DATA 06/04/2014 HORA

Comercial

P.Exterior - Pati de ventilació - Efecte xemeneia

Cap normativa

Cap ordenança

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY DE CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME
P.Exterior - Pati de ventilació - Efecte xemeneia

Ref Catastral 3700601DF2830B0456MD

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

16 dotacions

No

Residencial habitatge

13 4

1973 REFORMA No

Cap normativa

Cap ordenança

Passatge Llunàs Hospitalet de Llobregat

Residencial habitatge

4 ferits

10 Incendi d'habitatge DATA 15/02/2015 HORA 13:09

RESUM

Incendi d'habitatge originat en el tercer pis que propaga pel pati de ventilació interior afectant les galeries 
dels quatre habitatges de cada planta, els quals pertanyen a dos blocs diferents.

DESCRIPCIÓ

A l'arribada de les primeres dotacions l'incendi es troba totalment desenvolupat al 3r 2a del bloc 7 afectant 
una habitació, la cuina i la galeria amb tiratge de fum i flames de 5-6 metres cap al pati de ventilació interior.

El fort tiratge cap al pati de ventilació fa que la caixa d'escala es mantingui neta de fums permetent 
l'autoevacuació i evacuació dels veïns. En total resulten afectats 44 habitatges en diferent grau, i es 
desallotgen més de 150 persones. 

Illa urbana de 8 blocs annexos (Bomberscat).

La caiguda d'elements inflamats i el degoteig de materials (roba estesa, cortines, etc) contribueix a la 
propagació vertical tant ascendent com descendent afectant els subministraments de gas, telèfon, 
derivacions individuals i galeries de tots els pisos superiors. També es veuen afectades l'habitació i la cuina 
d'un 6è pis. L'extinció de l'incendi es realitza mitjançant el muntatge de 5 línies de 25mm.

Vista del pati de ventilació interior compartit entre habitatges dels blocs 5 i 7 (Bomberscat). Galeries del pati de ventilació (Bomberscat).

Font: Revista Bombers.cat #2 i El Periódico.
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

Afectació per fum interior (SPEIS).Punt origen de l'incendi (SPEIS).Extinció des del terrat de l'edifici (Nació Digital).

4 H

P.Exterior - Pati interior d'illa - Cambra ventilada

Es tracta d'un incendi que ha propagat per una façana ventilada de peces rectangulars d'un pati interior d'illa 
d'un hotel, propagant el fum per la vertical de la cambra d'aire. La causa és la realització d'uns treballs de 
manteniment de la làmina impermeabilitzant de material bituminós. 

L'extinció es realitza per la part inferior de la façana des del pati i per la part superior des del terrat. 
Simultàniament tres equips revisen les habitacions afectades per fum verificant que no hi queda ningú.

Desenvolupament incendi (SPEIS). Vista façana contigua a 90º respecte l'origen (SPEIS).

DESCRIPCIÓ

Ref Catastral 0420935DF3802A0001PO

TIPOLOGIA DE FAÇANA Ventilada amb full exterior de pedra

RESUM

Font: Informe del servei facilitat per Bombers de Barcelona i El Periódico.

Incendi originat en la façana del pati interior d'illa d'un hotel que propaga per la cambra d'aire ventilada.

1 ferit

9 dotacions

Residencial públic No

Residencial Públic

2008 REFORMA No

CTE DB-SI/2006

ORCPI-08

9:28

C/Pelai, 28 Barcelona11 Incendi en façana DATA 29/10/2018 HORA
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

P.Exterior - Façana - Finestres

3 morts i 26 ferits

16 dotacions

Residencial habitatge No

1966 REFORMA No

27

Cap ordenança

Residencial habitatge

Cap normativa

9:10

Av/Marquès de Mont-roig, 244 Badalona12 Incendi d'habitatge DATA 05/01/2019 HORA

Situació inicial FP (CCMA). Situació incendi façana posterior (Diari Badalona).Evolució de l'incendi FP (El Confidencial).

A l'arribada de les primeres dotacions, la situació a la façana principal és de foc desenvolupat als baixos, foc 
desenvolupat al 5è 1a i fum en el 6è. Els estadants del 5è 2a amenacen en precipitar-se per les finestres. Tots 
ells, 3 adults, 2 nens i un nadó són rescatats per façana mitjançant l'autoescala en un rescat "in extremis ". 
Posteriorment s'efectuen onze rescats més. Des d'aquest sector, es realitza l'atac interior de l'incendi dels 
pisos 1r 2a, 5è 1a i 6è 2a. 
Amb l'arribada de més recursos s'estableix un nou sector a la façana posterior, on dues persones ja s'han 
precipitat. Es realitzen 5 rescats amb autoescala; una persona del 8è 2a, una persona del 9è 2a, una persona 
del 10è 1a i 2 veïns del 10è 2a refugiats a la coberta.
La situació en aquest sector pel que fa a l'incendi és de foc desenvolupat al 8è 2a, durant l'extinció del qual 
es localitzen dues víctimes mortals, i fum al 9è 2a on apareix una tercera víctima mortal. Un cop extingit 
l'incendi s'evacuen 5 persones confinades per l'escala de veïns fent ús de caputxes de salvament; una 
persona del 3r, tres del 4t i una altra persona del 7è. 

Incendi d'habitatge originat a la planta baixa de l'edifici que propaga als pisos superiors per façana i caixa 
d'escala cremant completament quatre habitatges i afectant-ne un cinquè per temperatura. Als pisos 
superiors es localitzen 3 víctimes mortals.

Font: Vídeo del retorn d'experiències de Bombers la Generalitat, testimoni de bombers.

RESUM

Ref Catastral 5373502DF3857C0001KJ

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

DESCRIPCIÓ
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY CONSTRUCCIÓ

NORMATIVA/ORDENANÇA

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME

Interior del local incendiat (M.Sifre).

Inici de l'incendi (G.Terrafeta).

Façana principal C/Aragó 486 (Nació Digital).

Fum pati interior (X.Andre). Façana posterior (CCMA).

A l'arribada de les primeres dotacions el foc, que es troba totalment desenvolupat als baixos del número 45 
del C/Enamorats, ha propagat per façana cap al pis immediatament superior produint el col·lapse de l'altell 
del local incendiat i de part del sostre del local. 

P.Exterior - Façana - Finestres

Comercial

1933 REFORMA 2007

Ref Catastral 1641102DF3814B0001KP   

TIPOLOGIA DE FAÇANA Convencional d'obra de fàbrica de maó revestit

Cap normativa

RESUM

3

P.Exterior - Celobert interior - Efecte xemeneia

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

DESCRIPCIÓ

Incendi d'habitatge intencionat originat als baixos propagant per l'interior pel celobert interior a través de la 
caixa d'escala, i a l'exterior per façana. Es produeix el col·lapse de dos sostres.

Per l'accés principal de l'edifici, situa al número 486 del C/Aragó, comencen a sortir víctimes dels pisos 
superiors que han inhalat fum en baixar per l'escala plena de fum. Dues persones es precipiten pel celobert 
interior caient sobre una claraboia plàstica. Es constitueix un segon sector de treball que realitza el 
salvament de persones per façana mitjançant autoescala i l'extinció dels diferents focus que s'han generat en 
pisos amb finestres al celobert.

Font: CCMA, Betevé, testimoni d'un bomber i testimoni de l'autor.

7:45

C/Enamorats, 45 Barcelona13 Incendi en local DATA 19/12/2019 HORA

26 ferits

15 dotacions

Si

Residencial habitatge

5
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TIPUS

CARRER POBLACIÓ

NOMBRE DE VÍCTIMES 

TIPUS DE PROPAGACIÓ - VIA - MECANISME FINQUES AFECTADES

JG 55 X JG57 X CM X HOTEL X

JG 55 X JG57 X CM X HOTEL

JG 55 X JG57 CM X HOTEL

DURADA DEL SERVEI 22h 12min des de les 10:07 del 16/12/2014 a les 08:19 del 17/12/2014

MITJANS DE BOMBERS MOBILITZATS dotacions*

7 TANCS LLLEUGERS 5 COMANDAMENT
B-113, B-122, B-124, B-125, B-127, B-128 i B-129 A-00, A-01, A-10, A-20 i A-40

4 TANCS PESANTS 2 FURGÓ D'AIRE I VENTILACIÓ
B-316, B-317, B-318 i B-208 J-09 i J-10

1 AUTOESCALA 1 DISTRIBUCIÓ DE GASOIL
E-17 J-11

3 AMBULÀNCIES * La seva presència pot no ser simultània en tot el servei
S-21, S-24 i S-25

PERSONAL INTERVINENT efectius*

BOMBER/A 1 CAP DE GUÀRDIA

8 CAPORALS 1 CAP DE DIA

3 SERGENTS 1 CAP DE DIVISIÓ

1 CAP DE SECTOR DIRECTOR

3 CAP DE SECTOR SANITARI * La seva presència pot no ser simultània en tot el servei

14 Incendi en local DATA 16/12/2014 HORA 10:07

C/Jaume Giralt, 55 Barcelona

3 ferits

P.Exterior - Celobert interior - Efecte xemeneia

P.Exterior - Pati de ventilació - Efecte xemeneia

P.Interior - Caixa d'escala - Efecte xemeneia

23
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C/ Jaume Giralt, 55

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY DE CONSTRUCCIÓ REFORMA

NORMATIVA ANTIINCENDIS

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL I FAÇANA

C/ Jaume Giralt, 57

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY DE CONSTRUCCIÓ REFORMA

NORMATIVA ANTIINCENDIS

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL I FAÇANA

C/ Sant Pere Més Baix, 64

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES PISOS PER PLANTA

ANY DE CONSTRUCCIÓ REFORMA

NORMATIVA ANTIINCENDIS

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL I FAÇANA

C/ Sant Pere Més Baix, 62

ÚS DEL LOCAL ALTELL

ÚS DE L'EDIFICI

NÚM DE PLANTES TOTAL HABITACIONS

ANY DE CONSTRUCCIÓ REFORMA

NORMATIVA ESTATAL

ORDENANÇA MUNICIPAL

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL I FAÇANA

FINQUES AFECTADES PER L'INCENDI

JG55

Fo
to

: A
ut

or
.

Comercial Si

Residencial habitatge

4 2

1860 No

Cap normativa

Sostre unidireccional de bigues de fusta i entrebigat amb volta de 
maó de pla. Façana convencional de fàbrica de maó revestit

JG57

Fo
to

: G
oo

gl
e 

m
ap

s.

Comercial Si

Residencial habitatge

4 2

1936 No

Cap normativa

Sostre unidireccional de bigues de fusta i entrebigat amb volta de 
maó de pla. Façana convencional de fàbrica de maó revestit

CM

Fo
to

: G
oo

gl
e 

m
ap

s.

Comercial Si

Pertanyent a la finca C/ Jaume Giralt, 57

1 1

1936

Cap normativa

Sostre unidireccional de bigues de fusta i entrebigat amb volta de 
maó de pla. Façana convencional de fàbrica de maó revestit

HOTEL

Fo
to

: G
oo

gl
e 

m
ap

s.

Residencial públic No

Residencial públic

6 28

2012 No

CTE DB-SI 2010

ORCPI-08

Sostre unidireccional de biguetes de formigó pretesat i entrebigat 
ceràmic. Façana convencional de fàbrica de maó revestit
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RESUM

A les 22:00h Bombers realitza un revisió general de les finques afectades sense apreciar evidències 
de foc i fum a l'interior. Es revisa l'estructura amb la càmera tèrmica buscant punts calents de caps 
de bigues, no trobant-hi cap punt amb temperatures superiors a 20°C. Es realitzen lectures de CO 
a les sis habitacions de l'Hotel, resultant negatives. Es deixa una dotació durant la nit com a 
mesura preventiva.

Incendi originat en el local d'un edifici d'habitatges que propaga pel pati de ventilació interior i pel 
celobert interior afectant fins a quatre finques. L'elevada càrrega de foc, les dificultats d'accés i 
l'antiguitat dels immobles afectats obliguen a mobilitzar un nombre important de bombers. Es 
produeixen danys estructurals importants en les tres finques més afectades i afectació per fum a 
totes elles. Sense danys personals a destacar.

DESCRIPCIÓ

A l'arribada de les primeres dotacions, l'incendi crema amb virulència el local del C/Jaume Giralt 
55. El fum envaeix la caixa d'escala a través del pati de ventilació interior i propaga pel celobert 
interior afectant la finca del número 57 del mateix carrer, un magatzem de roba amb altell de la 
finca del C/Sant Pere Més Baix 64 (perpendicular al C/Jaume Giralt) i la finca de l'Hotel Musik 
Boutique, al C/Sant Pere Més Baix 62. 

El fum també envaeix la caixa d'escala del C/Jaume Giralt 57, i el foc ha propagat pel pati de 
ventilació cap a estances d'aquesta última finca. Al cap d'una estona, s'observa sortir fum d'un 
magatzem adjacent als baixos del C/Jaume Giralt, 55. L'actuació de Bombers en aquest servei 
s'organitza en dos sectors geogràfics (Sector 1: Habitatges i Sector 2: Hotel) i un sector funcional 
(Sector Sanitari).

SECTOR 1: Habitatges - Comandament: Sergent

Es rescaten tres estadants del número 55, que corresponen a una dona invident del pis 1r 2a i dos 
homes dels pisos 2n 2a i 4t 2a. Al número 57 es rescata un gos del 1r 2a. A l'interior del local hi ha 
una elevada càrrega de foc amb presència d'ampolles de gasos a pressió equips i material d'aire 
condicionat. L'extinció es realitza mitjançant quatre línies de 25 mm de les quals dues són amb 
aigua i dues amb CAF. Bombers realitza la revisió de tots els pisos dels números 53 i 59 per 
descartar que hi hagi cap víctima a l'interior i/o propagació.

SECTOR 2: Hotel - Comandament: Cap de Sector

Es realitza l'extinció de la planta baixa, altell i primer pis del número 64 del C/Sant Pere Més Baix 
(Casa de les Mantes "CM") amb activitat de magatzem de material tèxtil. La resta de pisos 
d'aquesta finca (2n-3r-4t) són habitatges de la finca del C/Jaume Giralt, 57 (2n2a, 3r2a i 4t2a) la 
distribució dels quals fa un angle recte que comunica l'escala d'aquesta finca amb la façana del 
C/Sant Pere Més Baix 64, incloent el pati de ventilació interior. Les condicions d'avanç per l'interior 
del magatzem de roba són força difícils per l'elevada càrrega de foc, les condicions 
d'emmagatzematge i la precària situació de l'estructura. Es produeix la caiguda de la volta d'escala 
que comunica la planta baixa, altell i planta primera d'aquest magatzem.

Des de l'escala protegida de l'Hotel Musik Boutique es realitza control de la propagació pel pati 
interior des de l'escala protegida, mitjançant una BIE de 25 mm. Es detecta presència important de 
fum en les sis habitacions de l'hotel amb finestra al celobert (habitacions 15, 25, 35, 45, 55 i 65).

SECTOR SANITARI - Comandament: Cap de Sector Sanitari

Es realitza l'atenció de les tres persones rescatades conjuntament amb el Grup Sanitari del SEM. 
Realitza el control del personal de bombers a l'àrea de recuperació.
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FOTOGRAFIES DIA DE L'INCENDI

16/12/2014 Imatges del fum generat per l'incendi (autor desconegut).

16/12/2014 Columna de fum de l'incendi vista des de Montjuïc (autor desconegut).
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16/12/2014 Situació de l'incendi a les 13:23h des del C/Sant Pere Més Baix (Autor).

16/12/2014  Accés a l'altell Casa de les Mantes (Autor).
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16/12/2014 Vista Casa de les Mantes i Hotel (Autor).

16/12/2014 Vista Casa de les Mantes i Hotel (Autor).
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16/12/2014 Material de l'interior dels locals incendiats al C/Jaume Giralt 55 (Autor).

16/12/2014 Recipients de gas a pressió de l'interior dels locals incendiats al C/Jaume Giralt 55 (Autor).
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21/12/2014 Local tapiat al C/Sant Pere Més Baix, 62 (Autor).

FOTOGRAFIES DIES POSTERIORS A L'INCENDI

21/12/2014 Locals tapiats al C/Jaume Giralt, 55 (Autor).

Altell
CM

JG55
Local

origen

Local
CM



79     Propagació d'incendis en façanes de patis interiors                                                                                                                                                                

21/12/2014 Celobert interior incendiat vist des del terrat de l'Hotel (Autor).

21/12/2014 Vista del celobert interior incendiat de l'escala protegida de l'Hotel (Autor).

Dormitori
JG55 1r 2a 

Bany
JG55 1r 2a 

Cuina
JG55 1r 1a 

Altell
JG55

Altell
JG55
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17/12/2014 Casa de les Mantes, primer pis afectat 
(M.Sellarès).

17/12/2014 Casa de les Mantes, primer pis 
afectat (M.Sellarès).

17/12/2014 Local de C/Jaume Giralt 55, origen de l'incendi (M.Sellarès).

21/12/2014 Escala protegida de l'Hotel, 
finestra del primer pis (Autor).

17/12/2014 Habitació de l'Hotel, pantalla plana de TV 
afectada per temperatura (M.Sellarès).

Ba
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ó 
ca

rr
er

Pati
interior
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FOTOGRAFIES SITUACIÓ NORMALITZADA

27/11/2019 Pati interior rehabilitat vist des de l'habitació 25 de l'Hotel (Autor).

27/11/2019 Reforma del dormitori 1r 2a del C/Jaume Giralt, 55 (Autor).

Local JG55
ORIGEN

Pati
interior
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27/11/2019 Celobert interior rehabilitat vist des de l'escala protegida de l'Hotel (Autor).

27/11/2019 Reforma de l'habitació 25 de l'Hotel (Autor).

Magatzem CM
C/Sant Pere

Més Baix

Habitació 25 Hotel
(2n pis)

Pati
interior
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Informe del servei facilitat per Bombers de Barcelona.
Testimoni de la veïna del C/Jaume Giralt, 55.
Testimoni de dos empleats de l'hotel Musik Boutique.
Testimoni de l'autor.
Premsa digital: Gabinet Ajuntament de Barcelona, La Vanguardia i Betevé.
Vídeo "Propagación esquematica de incendio" del bomber T.Lucena.
Imatges: Xarxa, Sergent M.Sellarès i Autor.

27/11/2019 Pati de ventilació JG55 (Autor). 27/11/2019 Pantalla TV habitació 25 (Autor)

27/11/2019 Pati de ventilació JG57 (Autor).

FONTS
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CAPÍTOL 5 - Simulació computacional  

Els models de simulació computacional d’incendis, d’ara endavant MSCI, són programes informàtics 
que utilitzen models matemàtics per predir el comportament del foc. Mitjançant eines informàtiques 
auxiliars interpreten i analitzen els seus resultats. Des del punt de vista matemàtic diferenciem dos 
tipus de models. 

Models Probabilístics 

Avaluen la probabilitat de que l’incendi es produeixi a partir de l’anàlisi dels paràmetres que influeixen 
en el risc d’incendi. Com a resultat s’obté la probabilitat estadística de que es produeixin els incendis, 
però es dona nul·la o poca informació sobre la producció i distribució dels productes de combustió.  

Models deterministes (3) 

Es basen en la relació física, química i termodinàmica, i en la correlació empírica per calcular els efectes 
de l’incendi. En línies generals poden classificar-se en models de zona i models de camp. 

 

a) Models computacionals de zones 

Els models de zones consideren que el volum total del recinte es divideix en dos zones o capes amb 
temperatura, massa, volum i energia uniformes. Permeten incorporar diferents models de combustió 
per considerar diferents règims d’incendi en compartiments, és a dir, incendis controlats per 
combustible i incendis controlats per la ventilació. 

Les variables de sortida que proporcionen els models de zona, són l’evolució de la interfase entre la 
capa calenta i la capa freda, l’evolució de la temperatura entre aquestes capes, la concentració d’O₂ 
en el recinte o la transferència de massa i energia a través dels orificis de ventilació. Els models de 
zones no permeten estudiar pressions dinàmiques originades per l’incendi i/o obtenir una resolució 
espacial del camp de temperatures. 

Els models de zones són aplicables als casos en que s’estudien geometries simples en els que la 
resolució espacial dins d’un recinte no és important. El seu cost computacional és reduït, podem 
realitzar una simulació en pocs segons o minuts. 

 

b) Models computacionals de camp 

Els models computacionals de camp o Computational Fluid Dynamics (CFD) utilitzen una malla per 
dividir el volum d’estudi en milers de petits volums de control anomenats cel·les. Simulen el moviment 
de qualsevol tipus de fluid mitjançant la resolució de les equacions de Navier-Stokes, que es resolen 
de manera iterativa en cada una de les cel·les o volums de control. 

Els models de camp estudien l’evolució espacial de les propietats del sistema mitjançant tècniques de 
volums finits, fet que permet modelar geometries molt més complexes. 
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Fire Dynamics Simulator 

Per simular el cas d’estudi s’ha utilitzat el Fire Dynamics Simulator (FDS) i el programa de visualització 
"Smokeview" desenvolupats per l'Institut Nacional de Normes i Tecnologia (NIST) del Departament de 
Comerç dels Estats Units. Concretament s’ha utilitzat la versió 6.7.4. (33). 

La primera versió del programa es va publicar el febrer del 2000. Al llarg del seu desenvolupament, 
l’FDS s’ha orientat a resoldre problemes pràctics d’incendis en l’enginyeria de protecció contra 
incendis. El programari FDS és un programa Fortran que llegeix paràmetres d’entrada d’un fitxer de 
text, calcula una solució numèrica a les equacions que controlen el procés i escriu les dades de sortida 
especificades per l’usuari en fitxers. 

L’Smokeview és un programa de visualització independent i complementari que llegeix fitxers de 
sortida FDS i permet produir animacions a la pantalla de l’ordinador. 

 
Per a construir el cas d’estudi 
s’ha emprat el programa 
PyroSim, desenvolupat per 
Thunderhead Engineering i 
dissenyat per a traduir el 
llenguatge informàtic que 
empra el simulador a una 
interfície més intuïtiva i 
gràfica (43). 

S’ha utilitzat una llicència 
educativa facilitada per 
Thunderhead al Departament 
de Tecnologia de l’Arqui-
tectura de la EPSEB. 

  

 
 
L’usuari construeix l’edifici o part de l’edifici objecte d’estudi com si fora una maqueta gràfica en tres 
dimensions, definint la geometria dels diversos elements de construcció, les obertures, 
característiques del mobiliari i caracteritzant les superfícies amb les propietats físiques dels materials.  

D’altre banda permet incorporar tot allò relatiu a les característiques del foc i la càrrega de 
combustibles sòlid i líquids. Les dades de sortida donen informació sobre els moviments del fum, la 
seva velocitat, temperatures i nivells de concentració de CO₂, el temps que triga en produir-se el flash-
over i altres.  

Tal com s’ha dit anteriorment, l’FDS és un model de dinàmica de fluids. En relació al model de 
combustió, per a la majoria de les aplicacions, utilitza una única reacció química controlada per la 
barreja d’aire, combustible i productes. La transferència de calor radioactiva s'inclou en el model 
mitjançant la solució de l'equació de transport per radiació per a un gas. L'equació es resol mitjançant 
una tècnica similar als mètodes de volum finit per al transport convectiu, per la qual cosa el nom que 
se li dóna és el Mètode de volum finit. La geometria FDS s’aproxima a les equacions de govern d'una 
malla rectilínia. Les obstruccions rectangulars es veuen obligades a conformar-se amb una malla 
subjacent.  

Figura 147. Vista de la interfície PyroSim amb el model objecte d’estudi.  



                                                                                Propagació d'incendis en façanes de patis interiors     86 

La fitxa del Cas 14 del capítol 4 - Estudi de casos, proporciona un conjunt de dades necessàries per a la 
comprensió del cas. El present model reprodueix el comportament de l’incendi tal i com va succeir 
aquell dia, a partir de diferents fonts d’informació: 

 
  

Fotografies pròpies
- Dia de l’incendi (16/12/14)
- Visita (21/12/14)
- Visita 5 anys (27/11/2019)

Contingut gràfic dels mitjans 
i usuaris de xarxes socials
- Vídeo "Propagación 
esquematica de incendio" 
del bomber T.Lucena
- Imatges sergent M.Sellarès

Aixecament gràfic
- Seu electrònica Cadastre
- Presa de mesures in situ
- Satèl·lit Google Maps 

Informe SPEIS

Premsa digital
- Gabinet Ajunt BCN
- La Vanguardia
- Betevé

- Veïna del 
C/Jaume Giralt 55
(27/11/2019)

- Treballadora 
Hotel contigu
(21/12/2014) 

- Autor

Figura 148. Croquis del celobert (Autor). 

Figura 149. Seu electrònica del Catastre. 

Figura 151. Informe SPEIS. Figura 150. Premsa Ajunt BCN. 
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Per a reconstruir l’evolució de l’incendi, el model s’ha servit de tots aquells indicadors objectivables 
obtinguts de les diferents fonts d’informació. A tall d’exemple, a totes les finestres que a les fotografies 
posteriors a l’incendi apareixen amb els vidres íntegres, se’ls ha bloquejat el controlador que preveu 
l’obertura en arribar a la temperatura orientativa de ruptura del vidre. Les portes de les habitacions 
dels habitatges s’han deixat permanentment obertes ja que no es disposa d’informació. Les portes de 
les habitacions l’hotel resten permanentment tancades ja que així consta. 

Els matisos inclosos en l’informe del servei de l’SPEIS, així com el testimoni de la veïna del C/Jaume 
Giralt 55 i el vídeo del bomber Toni Lucena han estat claus per acotar el punt d’origen i la probable 
evolució de l’incendi que va permetre una propagació tant àmplia. 

Les causes de l’incendi així com el punt 
exacte de la ignició no es van poder 
determinar amb seguretat. El que se sap 
amb seguretat és que l’incendi s’inicia als 
baixos 2a de l’edifici JG55, molt 
probablement en una zona propera al pati 
petit de ventilació. La primera trucada als 
serveis d’emergència es realitza a les 
10:07:30h des d’una línia de telèfon fixe del 
mateix edifici. 

Segons el testimoni de la veïna, va sentir un 
soroll que en un primer moment va atribuïr 
a les obres del carrer. Aquest soroll “com si 
es trenquessin branquillons de fusta” va 
anar en augment fins arribar a la sensació 
de tenir-lo dins de casa seva.  

 
És aleshores quan s’aixeca del llit, obre la porta de l’habitació i en 
aquell moment es produeix la ruptura de la finestra del pati petit, 
provocant-li la caiguda de vidres al damunt. 

Torna a tancar-se a l’habitació, i des d’allà truca al 112. La dona, 
que és invident, explica a l’operador del 112 el que li està passant 
sense ser conscient de que es tracta d’un incendi. La seva trucada 
és transferida a la sala 080 on torna a explicar el mateix i li diuen 
“ja tenim avís d’aquest incendi, estem anant cap allà i estem a punt 
d’arribar, esperi un moment”. En aquest moment sent per primer 
cop la paraula “incendi” i comença a ser conscient del que està 
succeïnt. 

A continuació torna a sortir de la seva habitació i, aquest cop sí, 
nota una forta olor a fum i una forta escalfor “com si entressis en 
un forn”. Decideix confinar-se al menjador situant-se a prop de la 
finestra per fer-se veure. A l’arribada de les dotacions és evacuada 
per la caixa d’escala amb caputxa de salvament. 

Figura 152. Origen (M.Sellarès i Autor). 

Figura 153. Origen de l’incendi i 
situació de les persones. Situació 
de la veïna en vermell. 
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L’escenari modelat està format per quatre edificis que comparteixen entre ells un celobert interior i 
dos patis de ventilació. Els edificis estan construïts entre els anys 1860 i 2012, motiu pel qual hi ha 
grans diferències entre les tipologies constructives d’uns i altres. 

La distribució interior de les plantes en cada un dels edificis i entre ells no sempre és homogènia. És el 
cas de l’accés a les plantes pis del número 64 del C/Sant Pere Més Baix el qual es realitza mitjançant 
l’escala de veïns del número 55 del C/Jaume Giralt, situat perpendicular a la façana principal. 

L’alçada lliure de les plantes de l’hotel, de construcció recent, es manté constant en tots els pisos. No 
obstant, en les altres tres edificacions, l’alçada lliure dels habitatges disminueix progressivament 
mesura que pugem als pisos superiors. Davant d’aquest desescalat i per tal de reproduir la composició 
de les quatre finques amb coherència, ha estat necessari modelar els quatre edificis sencers amb tota 
mena de detalls, incloent-hi les escales interiors. 

 
Posteriorment s’ha aïllat un volum d’11,40 x 8,80 x 26,00 m que engloba els elements comuns de 
l’edifici que han contribuït de manera més significativa en la propagació de l’incendi; el celobert i els 
dos patis petits de ventilació JG55 i JG57.  

 

Figura 157. Vista en planta del volum aïllat. Figura 156. Perspectiva del volum aïllat. 

Figura 154. Vista en planta del model sencer. Figura 155. Perspectiva del model sencer. 
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Mallat  Meshes  

El tamany de les cel·les és important, ja que pot influir molt en els resultats del model. Mallats més 
petits permeten obtenir més precisió en els resultats, però tenen un elevat cost computacional.  

La mida de cel·la escollit és de 0,20 m, el que representa un total de 293.150 cel·les de 0,20 x 0,20 x 
0,20 m. En aquestes condicions, el temps de càlcul total per simular el cas més llarg de 774s ha estat 
de 183h15min44s. S’ha fet proves amb cel·les de 0,10 m però s’han desestimat pel seu elevat cost 
computacional. 

La primera versió del model era fidedigne a les mesures reals dels elements de construcció de cada 
edifici. El gruix de les parets de tancament, envans i parets de càrrega es va reproduir tal i com era a la 
realitat, definint una secció i intereix de les bigues el més semblant possible a la realitat. 

En les primeres simulacions es va detectar que el programa no assimilava correctament la geometria 
dels elements constructius irregulars o de tamany inferior al de la cel·la. Per aquest motiu s’han ajustat 
les dimensions dels murs, de les lloses i de les distàncies entre elements perquè tots els valors siguin 
múltiples de 0,20 m. Les bigues de secció rectangular han passat a ser quadrades. Els envans i mobiliari 
interior dels edificis han mantingut les dimensions reals. 

 

Els termoparells permeten captar la temperatura ambient d’un punt concret. En el model tenim dos 
tipus de termoparells diferents segons la funció que desenvolupen: 

 Termoparells que monitoritzen la temperatura: 
o 24 termoparells per captar la temperatura ambient de totes les estances. 
o 60 termoparells distribuïts en tres columnes de vint, una per a cada pati. 

 
 Termoparells per als actuadors que executen accions preestablertes en arribar a una 

temperatura determinada: 
o 25 termoparells obren les finestres del celobert en arribar a 200°C 
o 12 termoparells obren les finestres del pati petit JG57 en arribar a 200°C 
o 9 termoparells obren les finestres del pati petit JG55 en arribar a 200°C 
o 125 termoparells que encenen les caixes de material combustible en arribar a 200°C 
o 42 termoparells que encenen els paquets de material tèxtil en arribar a 200°C 

Nomenclatura de les finestres 

Els termoparells de les finestres s’identifiquen amb el 
nom de la finestra. Consta d’unes lletres i dos números. 
Les lletres identifiquen el pati en què es troba situada: 

O: Finestra situada al celobert. 
OP55: Finestra situada al pati petit del número 55. 
OP57: Finestra situada al pati petit del número 57. 

Les dues xifres numèriques indiquen la posició en el pati 
amb el sistema horari i la planta pis on se situa. 

Termoparells  Devices  

Figura 158. Nomenclatura de les finestres. 
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Plans 2D i volums 3D  2D and 3D Slices  

Els plans i volums de visualització permeten reproduir els resultats en forma d’animació en 2D i 3D 
respectivament. En el model s’ha usat aquestes dues eines per monitoritzar la pressió i la temperatura: 

Situació dels plans 2D 

Tres plans en direcció x i tres 
plans en direcció y. 

Situació dels volums 3D 

Un volum independent per 
recinte, és a dir, per a cada 
habitatge, habitació d’hotel, 
celobert, pati de ventilació i 
recinte de caixa d’escala.  

 

 Materials  Materials  
 

A l’hora de caracteritzar i aplicar materials a les superfícies del model, s’han definit un nombre de 
materials prou ampli com per representar el model d’una forma més o menys estandaritzada. Per 
facilitar la comprensió del model, s’ha escollit un mosaic hidràulic diferent per a cada edifici antic. 
Les propietats de cada un d’aquests materials són les genèriques que incorpora el programa. 
 

 
Les parts del model amb trama de ratlles a 45° són elements seccionats.  

  
Formigó - CONCRET 

 

Arrebossat 
façana JG55  

Arrebossat 
façana JG57  

Arrebossat 
façana 
Hotel  

Arrebossat 
façana CM  

Grava 
coberta 
Hotel 

 

Fusta - YELLOW PINE 

 
Bigues de fusta 

 
Parquet altells 

 

Parquet 
Hotel  

Mobiliari de 
fusta 

 

Espuma - FOAM01 

 
Tapisseries llits JG55 

 
Tapisseries llits Hotel 

     

Guix - GYPSUM  Material plàstic - PVC  Acer - STEEL 

 
Enguixats interiors 

 
Pantalles TV i microones 

 
Elements metàl·lics 

   

Material ceràmic - TILE MATERIAL 

 

Paviment 
JG55  

Paviment 
JG57  

Paviment 
Hotel  

Paviment 
CM  

Rasilla 
cobertes 

Figura 159. Volums 3D. Figura 160. Situació dels plans 2D. 
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Cremadors  Burner  

La càrrega de foc dels espais incendiats s’ha simulat mitjançant uns cubs amb tractament de “burner”. 

Aquests cubs de 0,40 x 0,40 x 0,40 m es troben apilats i estan vinculats a un termoparell situat a la 
part superior de cada columna de caixes. Quan s’arriba a la temperatura de 200°C un controlador els 
activa i comencen a cremar experimentant un creixement lineal del zero al 100% en 60 segons. A 
partir dels 60 segons, la intensitat del foc es manté al màxim fins al final de la simulació. 

Tipus de materials 

Als baixos de l’edifici JG55 trobem mobles de fusta, material elèctric, maquinaria d’aire condicionat, 
bombones de gas butà, recipients de gas a pressió i materials diversos. Se’n desconeix la quantitat 
exacta de cada tipus així com la distribució d’aquests en el local. Per aquest motiu s’ha decidit 
representar el material en forma de caixes de material combustible amb una distribució més o menys 
homogènia al llarg de l’espai. 

 
Caixes de material combustible dels baixos i altell de l’edifici JG55. 

Als baixos i primer pis de l’edifici CM trobem material tèxtil per a la llar apilat en prestatgeries 
disposades al llarg de les parets. Aquest material s’ha representat en forma de paquets de mantes. 

       Paquets de material tèxtil dels baixos i 
primer pis de l’edifici CM. 

       
 
La Taula 5 i la Taula 6 del capítol 1 ens dona informació sobre el punt d’inflamació d’un recull de 
substàncies, algunes de les quals les trobem en aquest cas d’estudi. 
 
La temperatura d’inflamació així com la taxa d’alliberament de calor per unitat d’àrea dels materials 
de construcció, són els definits pel programa per a cada un d’ells. Per als materials amb tractament de 
cremador “burner” aquests dos paràmetres s’han fixat de forma diferent: 
 

1. Temperatura d’inflamació 

Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte que els valors de temperatura dels materials presents en 
els recintes incendiats van des de valors negatius en el cas dels gasos emmagatzemats en ampolles fins 
a temperatures de 390°C en el cas del PVC. La temperatura fixada és de 200°C, semblant a la de la 
fusta de pi, de 250°C i del paper, de 230°C. 

2. Taxa d’alliberament de calor per unitat d’àrea (HRRPUA) 

Es tracta d’un paràmetre complex que s’ha deduït pel mètode d’assaig i error. S’ha començat amb un 
valor de 450 kW/m² i s’ha anat disminuint fins arribar al mínim necessari per fer entrar en combustió 
els diferents paquets i caixes, és a dir 250 kW/m². 
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Propagació de l’incendi 

Anàlisi gràfic de les variacions de pressió i temperatura lligades als esdeveniments de l’incendi. 

 

Figura 161. Fum i flama t=243,0s. 

 

Figura 162. Pressió i fum t=243,0s. 

 

Figura 163. Temperatura t=243,0s. 

243,0s Es produeix la ruptura de la finestra que comunica els baixos 2a amb el pati de ventilació
petit de l’edifici JG55. El fum és succionat per l’efecte xemeneia a través del pati. 

   

 

Figura 164. Fum i flama t=358,0s. 

 

Figura 165. Pressió i fum t=358,0s. 

 

Figura 166. Temperatura t=358,0s. 

358,0s El tiratge dels gasos per l’interior del pati petit produeix la ruptura de les finestres i 
l’entrada de fum a l’interior dels baixos i habitatges de les portes 2es. El pla de pressió 
neutre del celobert se situa gairebé en el punt més alt de l’edifici. 
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Figura 167. Fum i flama t=406,0s. 

 

Figura 168. Fum i flama t=408,0s. 

 

Figura 169. Fum i flama t=410,0s. 

406,0s 
Es produeix la ruptura de la claraboia del celobert. La sortida de fum i flames a través del 
celobert genera una pressió negativa a l’interior de l’incendi que inverteix el sentit de la 
circulació d’aire pel pati petit, induïnt la combustió generalitzada de tot el recinte. El canvi 
del sentit de circulació d’aire pel pati petit fa caure la temperatura en picat, tal i com 
mostra el Gràfic 1. 
 

 

Figura 170. Vectors de pressió t=378,0s 
(abans de la ruptura de la claraboia). 

 

Figura 171. Vectors de pressió t=420,0s 
(amb la claraboia oberta). 

 

 
Gràfic 1. Evolució de la temperatura a l’interior del pati petit JG55 en un punt a 8 metres d’alçada. 
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Figura 172. Fum i flama 
t=444,2s. 

Figura 173. Flama 
t=444,2s. 

 

Figura 174. Pressió i flama 
t=444,2s. 

 

Figura 175. Temperatura  
t=444,2s. 

444,2s Es produeix la combustió generalitzada dels baixos 2a i la sortida de fum i flames amb 
virulència pel celobert. El pla de pressió neutre es manté situat a nivell de coberta. Les 
bigues del sostre de P.baixa més properes al celobert resulten afectades estructuralment.

 

Figura 176. Fum i flama 
t=574,0s. 

 

Figura 177. Flama 
t=574,0s. 

Figura 178. Pressió i 
fum t=574,0s. 

 

Figura 179. Temperatura 
t=574,0s. 

574,0s Es produeix la combustió generalitzada del 1r pis de l’edifici CM en trencar-se la finestra 
que comunica amb el pati petit de l’edifici JG57. Com en el pati de JG55, l’aire entra pel 
pati petit i el fum i flames surten per les finestres que donen al celobert. 
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Figura 180. Vectors de pressió amb la ruptura de la finestra t=611,0s. 

La variació de temperatura a l’interior del pati petit de JG57 és mínima ja que l’aire que 
hi circula és aire net que prové directament l’exterior i ho fa a temperatura ambient: 

 
Gràfic 2. Evolució de la temperatura a la boca de sortida del pati petit JG57 (18 metres d’alçada). 

 

 

Figura 181. Fum i flama t=620,0s. 

 

Figura 182. Flama t=620,0s. 

 

Figura 183. Temperatura t=620,0s. 

620,0s A continuació l’incendi propaga pel forat de l’escala de forma descendent iniciant la 
combustió generalitzada de l’altell i baixos de l’edifici CM. Durant les tasques d’extinció
es va produïr la caiguda de la volta d’escala, sense afectar al personal intervinent. 
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Figura 184. Fum i flama t=660,0s. 

 

Figura 185. Flama t=660,0s. 

 

Figura 186. Temperatura t=660,0s. 

660,0s S’inicia la combustió generalitzada de l’altell dels baixos 1a de l’edifici JG55 propagant 
al recinte de planta baixa amb el que comunica directament. 

  

FI DE LA SIMULACIÓ 

A partir d’aquest punt es produeixen inestabilitats numèriques i importants fluctuacions dels valors 
de temperatura i pressió que no es corresponen amb el comportament físic real d’un incendi. Per 
aquest motiu, havent obtingut uns resultats coherents fins aquest punt, es dóna per finalitzada la 

simulació. 

Sens perjudici d’això, més enllà dels 660 segons de simulació es produeix la combustió generalitzada 
de les cuines del 3r2a i 4t2a de l’edifici JG55. A la realitat, però, aquest fet no succeeix tot i ser 

coherent amb els valors de temperatura registrats a l’interior dels habitatges. 

 

Figura 187. Fum i flama t=773,5s. 

 

Figura 188. Temperatura t=773,5s. 
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Patró de comportament de l’incendi 

L‘incendi s’origina als baixos 2a de l’edifici JG55, que en el moment de l’incendi es troba amb les portes 
i finestres tancades. La temperatura a l’interior del recinte augmenta i l’expansió del volum dels gasos 
genera una sobrepressió de 12 Pa, el que representa una força d’aproximadament 1,2 kg/m². 
 
Durant els primers cinc minuts (300s) la major part de la calor generada es perd per conducció a través 
de les parets tal i com veiem en el Gràfic 3, on gairebé no augmenta i es manté constant.  
 

 

Gràfic 3. Representació gràfica del paràmetre HRR mitjançant una línia de tendència de mitjana mòbil. La línia 
mòbil suavitza les variacions de dades mostrant la tendència amb més claredat. 

Al mateix temps observar que la corba de temperatura del Gràfic 4 comença a decaure com a 
conseqüència de la manca d’oxigen. En aquest punt, l’incendi es troba limitat per la ventilació. 
 

 

Gràfic 4. Temperatura a la claraboia situada a 2,30 metres d’alçada i centrada respecte la planta del celobert. 

La ruptura de la finestra que dona al pati JG55 modifica la ventilació; incrementa l’aportació d’oxigen 
a la combustió, augmenta la velocitat d’alliberament de calor i eleva la temperatura passant pel 
flashover fins a l’etapa d’incendi totalment desenvolupat. Del minut cinc al minut sis (360 a 480s) la 
temperatura augmenta de 100°C a 800°C. En aquest punt, l’incendi està controlat pel combustible. La 
temperatura es manté fins al final de la simulació amb variacions de ±100°C i un valor màxim de 987°C. 
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Anàlisi tèrmic 

A continuació es mostren diferents gràfics de temperatures obtingudes mitjançant FDS. En l’eix de les 
abscisses es representa el temps i en l’eix de les ordenades la temperatura. Els colors de les línies de 
cada gràfic tenen correspondència amb la imatge de la llegenda situada a la banda dreta de cada gràfic. 
La Figura 189 mostra la situació en planta de cada columna de termoparells objecte d’anàlisi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com hem vist en el Gràfic 4, la temperatura màxima es dona a la claraboia que comunica els baixos 
2a amb el celobert. Ara bé, la màxima temperatura al conjunt del recinte és de 783°C, mesurada en un 
punt separat respecte de la trajectòria del flux de gasos i flames que surten per la claraboia. 
 

La distribució de temperatures de major a menor és la següent: 783°C als Bxs2a, 269°C al 4t2a, 258°C 
al 3r2a, 100°C a l’Altell, 55°C al 2n2a i 42°C al 1r2a. 
 
Observem una estratificació de la temperatura dels diferents habitatges al voltant de dues franges amb 
valors similars. Per una banda el 1r i 2n pis (42-55°C), i per l’altre el 3r i 4t pis (258-269°C). El recinte 
de l’altell, tot i estar comunicat amb els baixos, es registren temperatures màximes de 100°C. 

Gràfic 5. Monitorització de la temperatura ambient als baixos 2a i en cada un dels habitatges de les portes 
segones de l’edifici JG55. 
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Figura 189. Situació dels termoparells en planta. 
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Gràfic 6. Monitorització de la temperatura ambient als baixos 1a i en cada un dels habitatges de les portes 
primeres de l’edifici JG55. 

Pel que fa a les portes primeres, els valors més alts de temperatura es donen en el 1r1a amb 303°C. Es 
té constància de que en aquest pis es va arribar a la situació d’incendi desenvolupat, fet compatible 
amb les temperatures assolides. No obstant això, en la simulació no es produeix ja que no es va 
preveure posar mobiliari combustible en el seu interior. 
 
En el 3r i el 4rt pis no es detecta variació de temperatura ja que no es trenquen les finestres i per tant 
no entra fum a l’interior. La distribució de temperatures de major a menor és la següent: 303°C al 1r1a, 
103°C al 2n1a, 139°C a l’Altell i 80°C als Bxs1a.  
 

 

Gràfic 7. Monitorització de la temperatura ambient a les portes segones de l’edifici JG57 i als baixos i primer pis 
de l’edifici CM. 

L‘edifici JG57 té la peculiaritat de que dóna accés al 2n, 3r i 4t pis de la finca CM. Com en el Gràfic 5, 
en aquests pisos es donen valors de temperatura creixents a favor dels pisos més alts amb 93°C, 166°C 
i 157°C respectivament. Els valors més alts de temperatura es donen en els espais on s’emmagatzema 
material tèxtil i cremen completament: 516°C al 1r pis, 511°C a l’altell i 395°C als baixos. La temperatura 
màxima per recinte ordenats de major a menor és la següent: 1r pis, Altell, Bxs2a, 4t2a, 3r2a i 2n2a. 
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Gràfic 8. Monitorització de la temperatura ambient a les habitacions de l’Hotel. 

L’edifici de l’hotel, el més modern constructivament parlant, també té finestres que donen 
directament al celobert. Aquestes són les de les habitacions “5” de cada planta i les l’escala protegida. 
Vegem l’efecte diferenciat de l’incendi en cada un d’aquests espais: 

Habitacions 

Es produeix afectació per fum i calor a totes elles sense arribar a flashover. La 
temperatura màxima en cada habitació ordenades de major a menor és la 
següent: 339°C a l’H15, 281°C a l’H25, 263°C a l’H35, 243°C a l’H45, 212°C a l’H55 
i 190°C a l’H65. Podem veure com els valors de temperatura registrats a l’interior 
de les habitacions disminueixen amb l’alçada. 

Si ens fixem en el Gràfic 8 les corbes de temperatura H55 i H65, habitacions que 
sobresurten per damunt de de la resta d’edificis, queden lleugerament per sota 
de la resta de corbes de les habitacions. 

Escala protegida 

El conjunt de la caixa d’escala és l’únic espai de l’hotel i de la resta d’edificis amb 
finestres al celobert que no resulta afectat per l’incendi ni tant sols per fum. 

A cada replà hi ha una finestra de 0,50 x 2,20 metres de característiques EI 60 que 
dóna al celobert. El resultat és que cap d’aquestes finestres arriba a fallar i 
mantenen la seva integritat. En la simulació són finestres que no estaven 
vinculades a cap termoparell precisament perquè la hipòtesi era que no es 
trenquessin, tal i com va succeir a la realitat. 

Hagués estat interessant col·locar termoparells igualment en cada un d’aquests 
punts per veure les temperatures a les que van arribar a suportar. 

Cal esmentar que Bombers va practicar una obertura al vidre de la finestra del 
replà del primer pis per realitzar extinció des d’aquest punt, s’entén que emprant 
un motoventilador per generar una pressió positiva i que no hi entri fum. 
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Figura 190. 
Escala protegida. 

Figura 191. 
Finestres escala. 
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Gràfic 9. Resultats de la columna de termoparells disposats al centre del celobert, separats un metre de 
distància entre ells a comptar des del terra del pati. Correspon a la temperatura mitjana del període que va dels 

390 a 490s, que coincideix amb l’inici de la sortida de gasos i flames per la claraboia.  

La distribució vertical de temperatures a l’interior del celobert és homogènia en el seu tram central i 
varia als extrems superiors i inferiors, on disminueix i augmenta respectivament. 

 

Gràfic 10. Resultats de la columna de termoparells del centre del pati petit JG55, separats un metre entre ells. 
Correspon a la temperatura mitjana del període que va dels 260 a 360s, que coincideix amb l’inici de la sortida 

de gasos pel pati fins just abans de que s’inverteixi el sentit de la circulació d’aire (veure Gràfic 1). 

La distribució vertical de temperatures a l’interior del pati petit disminueix amb l’alçada i manté el 
comportament diferent en els seus extrems superiors i inferiors de la mateixa manera que el celobert. 
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CONCLUSIONS 

Podem constatar que el problema principal que es planteja en el treball, la propagació d’incendis en 
façanes de patis interiors d’edifici, és un assumpte pendent per abordar des de l’àmbit normatiu. 

El CTE defineix unes característiques geomètriques i de resistència i reacció al foc que han de complir 
les façanes dels edificis, objecte d’estudi del Capítol 2. Om pot considerar des del punt de vista de la 
protecció contra incendis que un pati interior és un conjunt de façanes enfrontades. A efectes del CTE, 
però, aquestes no reben la consideració de tals i per tant no els hi és d’obligat compliment les 
consideracions que sí que afecten la resta de façanes. 

- Els efectes de la propagació del foc dins d’un pati interior són d’una intensitat i magnitud 
superior als que es produeixen en façanes obertes a un espai exterior prou ampli, tal i com 
s’ha pogut comprovar en els casos del Capítol 4 i en la simulació del Capítol 5. 
 

- L’efecte xemeneia que es genera en els patis interiors posa de manifest que la consideració 
d’aquests tancaments com a façana no és suficient per limitar la propagació d’un incendi. La 
ruptura de finestres dels pisos superiors causat per l’efecte xemeneia és un fet documentat en 
diversos dels casos estudiats. 
 

- La propagació d’incendis en patis interiors genera una major afectació al conjunt d’espais de 
l’edifici amb el corresponent augment del nombre de demandes d’auxili de persones en 
situació de risc greu. La major extensió de l’incendi arriba a comprometre el confinament segur 
de la resta de veïns i la viabilitat de realitzar evacuacions horitzontals. 
 

- La propagació d’incendis en patis interiors genera escenaris de major incertesa per a la 
intervenció de Bombers donades les dificultats d’accessibilitat. 

La simulació mitjançant el programa informàtic Fire Dynamics Simulator ha permès aproximar-nos al 
comportament real del foc ajustant les variables de programació, que coneixíem a partir de la 
observació dels seus efectes. S’ha analitzat la propagació del foc a través d’un celobert de 3,60 x 4,00 
x 15,50 metres i de dos patis de ventilació de 1,40 x 1,40 x 18,20 metres i 1,00 x 0,80 x 18,20 metres. 

Com a resultat de l’anàlisi de les simulacions, podem establir les conclusions següents: 

- La sortida de fum i flames de l’incendi pel celobert interior genera un efecte xemeneia que 
manté el pla de pressió neutre a nivell de coberta. La pressió negativa generada a l’interior del 
celobert succiona les flames que surten per les finestres generant longituds de flama molt 
superiors a les que habitualment es donen en finestres obertes a un espai exterior prou ampli. 
 

- El celobert estudiat s’assimila a un conducte vertical totalment obert per la part superior. Si 
aquest hagués disposat d’un element de cobertura tipus lluernari, molt probablement el pla 
de pressió neutre hagués descendit uns metres. Amb aquesta hipòtesi, els efectes de la pressió 
i temperatura sobre les finestres dels pisos superiors haurien sigut més greus. 
 

- L’obertura de portes i finestres durant l’incendi fa variar la direccionalitat del patró de 
ventilació invertint el sentit de la circulació d’aire de forma transitòria o permanent en funció 
de la reiteració d’aquests esdeveniments. 
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El comportament de les obertures amb finestres EI 60 de l’escala protegida de l’hotel va ser excel·lent. 
Les sis finestres de 0,50 x 2,20 metres que donaven al celobert van mantenir la seva integritat durant 
tot l’incendi. Aquestes característiques també s’han tingut en compte en la simulació per tal d’adaptar-
se el màxim possible a la realitat. 

La utilitat del model utilitzat per a l’estudi ha quedat palesa. En aquest sentit el model pot ser emprat 
en nous anàlisis i recerques d’altres investigadors per a incrementar el coneixement tècnic i científic 
sobre la propagació del foc en patis interiors. 

Recomanacions 

Algunes d’aquestes conclusions ens han portat a formular recomanacions per a la definició de 
paràmetres tècnics i funcionals sobre els patis interiors: 

- Cal garantir una resistència al foc EI 60 en tota la superfície de les façanes dels patis interiors, 
incloent-hi les finestres i qualsevol tipus d’obertura que comuniqui amb el pati interior. 
S’exceptuarà la superfície ocupada per reixes de ventilació, la qual no podrà excedir del 10% 
de la superfície total mesurada sobre el pla de façana. 
 

- Cal garantir que la resistència al foc exigida en la superfície de les façanes es manté tot i el 
traçat d’instal·lacions, tals com cables i canonades, que es realitzarà mitjançant conductes amb 
una classificació de resistència al foc EI 60. 
 

- Cal garantir una reacció al foc A2-s1,d0 dels elements constructius i decoratius tals com 
revestiments de façana. 
 

- Cal prioritzar l’ús de ràfecs i elements sortints així com la distribució discontínua de finestres 
respecte la vertical per limitar l’efecte de l’ascens del foc en les façanes. Aquestes estratègies 
s’han d’incorporar a les prescripcions sobre els patis. 
 

- Cal prioritzar canvis normatius en els patis interiors donada la dificultat operativa, que provoca 
una extensió d’incendi més important que en els incendis en façanes exteriors. Cal considerar 
els patis interiors com una via de propagació singular amb entitat pròpia dins del CTE DB-SI 2. 

 
Reflexió final 
 
En la societat actual, cada dia més tecnificada, es fa palès la importància de disposar de criteris tècnics 
i científics a l’hora de prendre decisions. En l’àmbit de la protecció contra incendis hem de fer valdre 
aquests criteris en les decisions que es prenguin en el present, i les que previnguem a mitjà i llarg 
termini. Les anàlisis i propostes basades en criteris rigorosament justificats han de servir de guia per 
establir criteris en les decisions tècniques que prenguin les administracions públiques, per tal de 
garantir la seguretat de les persones en cas d’incendi.  
 
En la història recent hem pogut veure exemples de crisis en què les administracions públiques i els 
governs han hagut de prendre mesures d’urgència en l’àmbit legislatiu i econòmic per millorar les 
condicions de protecció contra incendis a partir del precedent d’un gran incendi en un edifici. També 
l’àmbit de la protecció contra incendis pot ser un problema crític, fins i tot d’abast polític.  
 
En definitiva “ens les hem de veure a venir” i actuar en conseqüència prenent les accions preventives 
adients. Com a tècnics, tenim responsabilitats econòmiques, ètiques i socials que convé no defugir; els 
edificis que construïm avui marcaran els incendis de demà. 
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