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¿Opció prestacional?

� L’article 2 de Condicions tècniques i administratives del CTE defineix que un 
edifici pot complir les exigències bàsiques mitjançant dos opcions:

� Adoptar les solucions tècniques basades en els diferents DB (opció Prescriptiva)

� Adoptar solucions alternatives, enteses com aquelle s que s'aparten totalment o parcialment 
dels DB, sempre que justifiquin documentalment que l'edifici projectat compleix les exigències 
bàsiques perquè les seves prestacions són, almenys, equivalents a les que s'obtindrien per 
l'aplicació prescriptiva dels DB. És responsabilitat  del projectista o director d'obra i amb 
conformitat del promotor.

Exigències bàsiques DB SI

� Limitar el risc de propagació del incendi per l'interior de l'edifici. Limitar el risc de propagació del 
incendi per l'exterior, tant a l'edifici considerat com a altres edificis annexos o propers

� Disposar dels mitjans d'evacuació adequats perquè els  ocupants puguin abandonar l’edifici o 
arribar a un lloc segur dins del mateix en condicio ns de seguretat

� Disposar dels equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i l'extinció del 
incendi, així com la transmissió de l'alarma als ocupants

� Facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció d'incendis
� L'estructura portant  del edifici mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari 

perquè puguin complir-se les anteriors exigències bà siques



• Simulació a l’edificació

� Simular es simplement realitzar mitjançant software un anàlisis que de una 
manera manual implicaria massa temps o complicació de càlcul. En el cas 
d’un edifici la simulació d’evacuació permet estudiar diferents paràmetres 
de seguretat durant l’evacuació dels seus ocupants.

� Per altra banda no existeix normativa nacional que reguli els temps 
d’evacuació en els edificis. 

• Usos de les simulacions d’evacuació

� Comprovar el compliment de normativa per via prestacional.
� Eina de suport al desenvolupament conceptual del projecte.

� Validació o optimització dels dissenys arquitectònics existents

� Eina de suport per revisió dels plans d’autoprotecció.



Objectius de la simulació d’evacuació de persones

Les normatives actuals d'evacuació fan referència a aspectes constructius o de disseny: 
ocupació, longitud màxima dels recorreguts a la/les sortida/es, amples mínims de pas 
en passadissos i escales, dimensions de portes, etc ... però en la relació entre els 
ocupants i el recinte queden sense respondre moltes qüestions:

- Quin és el temps necessari/adequat per a l'evacuació de l'edifici?

- Quina és la distribució de persones cap a cada sortida que aconsegueix un temps 
d'evacuació mínim?

- ¿Com poden influir en el temps d’evacuació diferents alternatives de mides dels mitjans 
d’evacuació projectats o existents?

- ¿Què passa quan es van modificant les diferents alternatives de les hipòtesis de 
bloqueig?



Objectius de la simulació d’evacuació de persones

La correcta evacuació dels ocupants d'un recinte és un dels conceptes més importants per 
a la seguretat dels seus usuaris.

Atès que l'evacuació de persones es realitza davant d'una situació de perill, el cas més 
desfavorable es pot relacionar amb l'evacuació de fums en cas d'incendi.

Les eines de simulació s'utilitzen per analitzar i optimitzar el progrés de l'evacuació d'un 
sector o un edifici complet. Els seus objectius principals serien:

o Determinació del temps màxim d'evacuació i de temps parcials per recintes. 
Relació amb Simulació d'evacuació de fums.

o Detecció d'aglomeracions per assignació i colls d'ampolla constructius. 
Optimització del disseny arquitectònic.

o Valoració i comprovació de l'eficàcia del Pla d'Emergència, presa de mesures 
correctores.



Diferents programes de simulació d’evacuació de persones  
existents

o EVACNET (nodes i arcs)
o EXODUS   (nodes i arcs/atzar/baixes)

o LEGION (vectors/transports/objectius) 

o PATHFINDER
o SIMULEX (informació dels més propers) 

o STEPS (mallat/colors/pedestre)



EXODUS

Programes informàtics: visualització 2D

SIMULEX



Programes informàtics: visualització 3D o realitat v irtual

PATHFINDER STEPS



Simulació d’evacuació de persones: IES Simulex

Programa desenvolupat per la Universitat de Edinburgh, es tracta d'una eina de 
simulació del procés d'evacuació de les persones d'un edifici. Els seus resultats 
es basen en el comportament humà real, a partir de dades obtingudes d'anàlisi 
de vídeo de les persones que es mouen en multituds.

Las proves de validació d’aquest programa s’han dut a terme per  personal de la 
Universitat d’Edinburg, de la Universitat de Lund (Suecia), de Ove Arup 
(Australia) i de la Universitat de l’Ulster. Les proves s’han realitzat en els 
següents tipus d’edificis:  en grans magatzems, en oficines, en teatres, el 
poliesportius i en edificis universitaris.

El programa IES SIMULEX compta amb el estàndard 140-2001 Building 
Simulation Software Energies proves d’acreditació d’ANSI / ASHRAE per a 
aplicacions Apache. Està Qualificat per CIBSE. Està validat per CIBSE TM33 
Proves i IEA SHC Task 12 (per a BESTEST).







Principis de l’evacuació

En el procés d’evacuació per incendi o emergència d’un edifici es consideren 
quatre temps diferenciats per l'evacuació:

El temps de detecció (tD): hauria de ser de entre 1 i 10 minuts

El temps d’alarma (tA): hauria de ser < 1 minut (casos especials  fins a 3 minuts)

El temps de retard (tR): hauria de ser de entre 1 i 5 minuts (segons personal)
El temps propi d’evacuació (t PE): el calculat segons simulació

El temps propi d'evacuació s'inicia en el moment que les primeres persones fan 
servir les vies d'evacuació amb intenció de sortir per arribar a un lloc segur indicat 
anteriorment. 

Aquest temps propi d'evacuació depèn del nombre de sortides de l'edifici o recinte 
a evacuar.



Treballs previs de preparació per la simulació

Per realitzar una simulació d'evacuació de persones cal prèviament:

Creació d'un model 2D/3D reproduint les característiques 
de l'edificació: estructura, obstacles, ...

Assignació de vincles entre els diferents nivells o plantes.

Definició de les sortides de l'edifici a l'exterior.

Definició de les característiques de la població: velocitat, 
temps de reacció, dimensions corporals, tipologia, etc ...

Assignació de l'ocupació màxima a cada zona.



Definició de les característiques de la població

El cos de cada persona es representa matemàticament per 
tres cercles (amb les seves característiques geomètriques) i el 
volum dels cossos es respecta durant tota la simulació
permetent observar les aglomeracions.





Velocitats d’evacuació

- La velocitat de cada persona és funció de la distància lineal que la separa de la 
persona que la precedeix en l’evacuació:

Velocitat màxima en pla = 1,2 m/s

Velocitat màxima baixant escales = 0,6 * velocitat en pla= 0,72 m/s

Velocitat màxima pujant escales = 0,5 * velocitat en pla= 0,6 m/s



Croquis A, cas simulació local tipus bar/discoteca de 120 m2 ocupables

Cas 1: 240 persones (1 per/0,5 m2)
Sortides: 2 de 1,20 m

Cas 2: 480 persones (1 per/0,25 m2)
Sortides: 2 de 2,40 m

Cas 2b: 480 persones (1 per/0,25 m2)
Sortides: 2 de 1,20 m



Croquis B, cas simulació local tipus bar/discoteca de 300 m2 ocupables

Cas 3: 600 persones (1 per/0,5 m2)
Sortides: 3 de 1,50 m

Cas 4: 1.200 persones (1 per/0,25 m2)
Sortides: 3 de 3,00 m

Cas 4b: 1.200 persones (1 per/0,25 m2)
Sortides: 3 de 1,50 m



RESULTATS
DISTANCIA: Repartició de persones segons recorreguts per distàncies mínimes
PER TEMPS: Repartició de persones igualant temps d’evacuació per cada sortida
SORTIDA 1: Bloqueig d’una sortida, tothom surt per una sola sortida (Sortida 1)
SORTIDA 2: Bloqueig d’una sortida, tothom surt per una sola sortida (Sortida 2)
SORTIDA 3: Bloqueig de dos sortides, tothom surt per una sola sortida (Sortida 1)



Comparatiu de temps Determinació punts conflictius



Estudi de validació del programa Simulex

L’Airbus 380 és l'avió de transport de passatgers més gran del 
món. Per a la certificació de l'aeronau, l'A380 havia de superar 
un assaig en el qual, utilitzant la meitat de les sortides 
d'emergència, aconseguís evacuar els seus ocupants en un 
temps inferior a 90 segons.

Perquè la certificació abastés tots els models de distribució de 
seients, el 26 de març de 2006 a Hamburg, es va realitzar un 
assaig d'evacuació de 853 passatgers i 20 membres de 
tripulació, únicament amb la il·luminació d'emergència i sense 
conèixer quines serien les sortides habilitades.

La simulació realitzada amb el programa SIMULEX va donar 
com a resultat un tems d’evacuació de 103 segons.



www.gencat.cat/interior/ispc


