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Conèixer les propietats dels materials, sistemes constructius i les tècniques de protecció enfront el foc 
és fonamental per preservar el patrimoni arquitectònic i la tradició constructiva del nostre país.  
Per tal de fer possible un nou ús dels edificis cal garantir entre altres l’assoliment de  les exigències i 
prestacions bàsiques en matèria de seguretat en cas d’incendi.  
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Si bé la normativa vigent tant el Codi Tècnic 
de l’edificació CTE DB SI com el RSCIEI ja 
preveuen l’enfoc prestacional alhora de 
resoldre les exigències bàsiques, per abordar 
els casos més complexos es requereixen 
d’especialistes de protecció contra incendi, el 
que en el món anglosaxó anomena Fire 
Safety engineer. 
 
L’existència del personal expert i especialitzat 
integrat a les direccions facultatives alhora 
de prendre decisions tant a la fase de 
disseny com d’execució del projecte és 
fonamental per assegurar l’assoliment de les 
prestacions bàsiques en cas d’incendi. 
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Cal trobar un balanç adequat entre la millora de les prestacions de protecció contraincendi i 
l’impacte sobre els elements i sistemes constructius. El qualsevol cas ha de ser la Direcció 
Facultativa qui selccioniles tècniques més adequades per assolir les prestacions. 

? 

? 



En aquest sentit i en el marc de la Taula per a la Interpretació de la Normativa (TINSCI) hem 
treballat juntament amb els Col·legis professionals i especialistes com l’Associació de Consultors 
d’estructures (ACE) per facilitar aquesta tasca de millora de les prestacions dels edificis en l’àmbit 
de les estructures.  

Intervenció de reparació estructural en edificis existents 
TINSCI DT-13 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/interpretacio_normativa_tinsci/documents/dt_13_Reparacio-estructural-edificis-existents.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/interpretacio_normativa_tinsci/documents/dt_13_Reparacio-estructural-edificis-existents.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/interpretacio_normativa_tinsci/documents/dt_13_Reparacio-estructural-edificis-existents.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/interpretacio_normativa_tinsci/documents/dt_13_Reparacio-estructural-edificis-existents.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/interpretacio_normativa_tinsci/documents/dt_13_Reparacio-estructural-edificis-existents.pdf


Molt sovint, hem identificat la necessitat dels projectistes de conèixer les diferents vies per 
assolir les prestacions de seguretat, i aquest document DT-13 presenta les solucions més 
habituals. 



L’acció normativa al Servei de Prevenció s’ha materialitzat en la redacció de diverses instruccions 
tècniques adreçades a facilitar la protecció dels edificis existents, com per exemple el cas específic 
dels pilars de fosa amb la instrucció tècnica SP 130 Resistència al foc de columnes de fosa o ferro 
colat 

Font: Incendi  amb  pilars de fosa. Bombers Barcelona 
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http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/normativa_i_convenis/projectes_de_normativa_en_tramit/Ordre_instruccions_tecniques_complementaries_generiques_de_prevencio_i_seguretat_en_materia_dincendis_en_establiments_activitats_infraestructures_i_edificis/SP-130-Columnes-de-fosa_web.pdf


A la prevenció d’incendis existeixen dos 
enfocs per assolir les exigències bàsiques 
en cas d’incendi : La Protecció passiva i la 
protecció activa. 
 
L’especialista en protecció contra 
incendis ha de valorar en cada cas 
quina és la tècnica més idònia per 
assolir les prestacions de seguretat, i en 
alguns casos caldrà combinar l’ús de les 
dues. 

Stavkirke- Lom. Noruega 
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La protecció passiva no s’ha de dur a terme únicament a l’interior de l’edifici, també la façana 
ha de garantir l’assoliment de les exigències bàsiques. 
La rehabilitació energètica en els edificis, i el disseny i execució i assaig de productes de 
façanes es troba en un moment de revisió a nivell Europeu.  
Cal documentar i assegurar la traçabilitat de les diferents intervencions realitzades per la 
direcció facultativa des del disseny fins a la seva posada a l’obra valorant en cada cas la 
suficiència dels requeriments prescriptius establerts per la normativa.   

Incendi residencial habitatge rehabilitat  
15/11/2010 Dijon. França 

Incendi  Torre Grenfel 
14/06/2017. Regne Unit 

https://www.ladepeche.fr/article/2010/11/15/947926-dijon-sept-morts-pour-un-feu-de-poubelle.html
https://www.ladepeche.fr/article/2010/11/15/947926-dijon-sept-morts-pour-un-feu-de-poubelle.html
https://www.ladepeche.fr/article/2010/11/15/947926-dijon-sept-morts-pour-un-feu-de-poubelle.html
http://www.bbc.com/news/uk-40301289
http://www.bbc.com/news/uk-40301289
http://www.bbc.com/news/uk-40301289
http://www.bbc.com/news/uk-40301289
https://www.ladepeche.fr/article/2010/11/15/947926-dijon-sept-morts-pour-un-feu-de-poubelle.html
http://www.bbc.com/news/uk-40301289


 
CONTROL DE RECEPCIÓ, EXECUCIÓ I FINAL D’OBRA DELS PRODUCTES DE 

PROTECCIÓ CONTRAINCENDI 
 



1. CONTROL 
DE 

RECEPCIÓ 

2. CONTROL 
D’EXECUCIÓ 

3.CONTROL 
FINAL 

D’OBRA 

MANTENIMENT 

PROJECTE LLIBRE EDIFICI 

Justificació de les prestacions del productes executats en obra segons la LOE 



1. CONTROL DE RECEPCIÓ: Vies de validació documental 
 
La Guia de Validació documental contra incendis editada pel 
Clúster de Seguretat contra incendis és una sòlida eina per assegurar 
Que els productes que emprem compleixen els estàndards normatius. 



1. CONTROL DE RECEPCIÓ: Vies de validació documental 
 

1.1 Productes amb marcatge           obligatori                  

       Norma harmonitzada obligatòria 

 

 

 

 

 

1.2 Productes amb marcatge             no obligatori      

   Document d’Avaluació Tècnica Europea (ETA) 

 

 

Marcatge CE pot ser obligatori * segons normativa nacional 

 Exemple 1.1 Comporta tallafoc 
conductes ventilació. Marcatge CE 

         Exemple 1.2 Coixins intumescents. 
Marcatge CE voluntari 



Discontinuitat de la sectorització entre diferents habitatges/sectors 
Font: Bombers Generalitat 

2. CONTROL D’EXECUCIÓ : INSTAL·LADOR /APLICADOR/ DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Malauradament l’execució dels productes és un dels aspectes  
que impedeix l’assoliment de les prestacions de seguretat de l’edifici  
, especialment quan aquest està afectat per un incendi.  



2. CONTROL D’EXECUCIÓ: INSTAL·LADOR /APLICADOR/ DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 

PORTES 

SECTORITZACIÓ 

MANCA 

SECTORITZACIÓ 

FALS SOSTRE 

Exemple de propagació per una 

sectorització mal executada. 

Font: Bombers  Generalitat 



2. CONTROL D’EXECUCIÓ: INSTAL·LADOR /APLICADOR/ DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 
La redacció de la instrucció tècnic a complementària es va redactar 
amb l’objectiu de cobrir el buit de la transmissió d’informació a 
l’obra. 



2. CONTROL D’EXECUCIÓ: INSTAL·LADOR /APLICADOR/ DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 



2. CONTROL D’EXECUCIÓ: INSTAL·LADOR /APLICADOR/ DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 

A) Limitació de la propagació d’incendis 
 
 

B) Millora de la reacció al foc d’elements de 
revestiment o mobiliari 
 
 

C) Protecció d’estructures enfront l’acció del foc 



El aplicador/certificador ha de certificar la correcta instalación de los 
productos, garantizando correspondencia con los ensayos y 
adecuación al uso. 

2. CONTROL D’EXECUCIÓ: INSTAL·LADOR /APLICADOR/ DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 



2. CONTROL D’EXECUCIÓ: INSTAL·LADOR /APLICADOR/ DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 



2. CONTROL D’EXECUCIÓ: INSTAL·LADOR /APLICADOR/ DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 



3. CONTROL FINAL D’OBRA: 

Protecció passiva sobre les estructures (Barcelona OMCPI-08) 
 Control d’identificació del producte. Extracció mostra. 
 Control de gruixos sobre productes de protecció d’estructures 
 
Verificació d’instal·lació en productes no convencionals i façanes 
 



 

CONCLUSIONS 
 



CONTROL 
DE 

RECEPCIÓ 

CONTROL 
D’EXECUCIÓ 

CONTROL 
FINAL 

D’OBRA 

MANTENIMENT 

PROJECTE LLIBRE EDIFICI 

SP 136 

Protocol control de gruixos 
UNE 48287-1  

+ GUIA BONES PRÀCTIQUES 
PROTECCIÓ PASSIVA 



CONCLUSIONS 

• La rehabilitació dels edificis és un camp d’alta complexitat constructiva, 
que requereix sovint d’un enfoc prestacional per assolir el compliment 
de les exigències bàsiques en matèria de prevenció d’incendis. El 
compliment prescriptiu pot ser insuficient en determinats casos. 
 

• Els projectes han d’integrar especialistes o Direccions facultatives 
coneixedores de l’Enginyeria de foc per abordar amb garanties les 
prestacions de seguretat d’incendis. 
 

• Els productes subministrats han d’estar assajats per a la disposició 
final a l’obra i cal assegurar que l’execució es correspon amb aquestes 
condicions que han de ser descrites pel fabricant. 
 

• Tots els agents de l’obra han de vetllar per deixar constància a les 
diferents fases: Recepció, execució i control final registre de la seva 
actuació professional. 
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