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Escala de gravetat de danys en edificis 
De l’assignació directa a la contrastació estadística1

   L’avaluació com a factor principal de millora
“El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura, no es pot millorar. El que 
no es millora, es degrada sempre.” Aquesta frase és de Sir William Thomson, Baron Kelvin of 
Largs (qui, entre d’altres aportacions importants, va definir l’escala de temperatura Kelvin). 

Encara que la frase sigui del segle XIX, és plenament vigent, i som molt conscients de la 
importància que té fer un manteniment preventiu als edificis, per evitar que es degradin i 
apareguin lesions greus. En el marc del manteniment es pot dir que, per fer les inspeccions 
periòdiques dels edificis, és de gran utilitat poder quantificar fins a quin punt les deficièn-
cies que hi ha són o no són greus, a fi de facilitar la presa de decisions i prioritzar les inter-
vencions terapèutiques. De fet, s’han utilitzat i s’utilitzen nombroses escales diferents entre 
si per valorar el grau de gravetat dels elements constructius. Però no hi ha consens comú i 
aquestes escales són diferents entre si segons l’estudi al qual pertanyin. Per exemple, en les 
diverses normes ITE que hi ha a Espanya s’utilitzen diferents escales i maneres de valorar 
les deficiències que hi ha, i no hi ha consens comú pel que fa al mètode de valoració.
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L’estudi de la literatura 
tècnica sobre escales 
de danys evidencia 
la gran necessitat 
que se’n té i la seva 
diversitat en àmbits 
temàtics diferents

Notes:
(1) Qui tingui interès a aprofundir en 
el tema de què tracta aquest article, 
pot consultar la tesi doctoral Escala de 
gravedad de daños en edificios. De la 
asignación directa a la contrastación 
estadística en aquest enllaç de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya: http://hdl.
handle.net/10803/285004. 

En canvi, en altres àmbits de la ciència sí que hi ha escales d’ús generalitzat (escala de Beau-
fort, escala de Richter, escala de Mohs, escala EVA, escala de Douglas, etc.).

Tot el que s’acaba d’esmentar mostra la necessitat de proposar i validar una escala que 
serveixi per valorar el grau de gravetat d’elements constructius en edificis, que sigui d’ús 
generalitzat, que és l’objectiu de l’article. Aquest s’enquadra en una línia d’investigació de la 
Universitat Politècnica de Catalunya en la qual s’ha treballat intensament durant els darrers 
sis anys. El resultat principal, fins a la data d’aquesta, és la tesi doctoral titulada Escala 
de gravedad de daños en edificios. De la asignación directa a la contrastación estadística, 
elaborada pel Dr. Félix Ruiz Gorrindo i dirigida pel Dr. Antonio Aguado de Cea i el Dr. Car-
les Serrat i Piè, a l’ETSICCP de Barcelona (Departament d’Enginyeria de la Construcció), 
en col·laboració amb l’EPS d’Edificació de Barcelona (Enginyeria d’Edificació - Institut 
d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació [IEMAE]).

   De l’observació al rigor matemàtic
En el treball que s’exposa s’ha aconseguit l’objectiu esmentat, després de la proposta inicial 
d’una escala de gravetat de danys en edificis, d’11 graus de gravetat (de 0 a 10), que s’aplica 
mitjançant el mètode d’assignació directa (observació). Les definicions de cada grau són 
forçosament genèriques, ja que l’escala s’aplica a qualsevol tipus d’element constructiu, 
ja sigui façana, biga de fusta, pilar de formigó armat, perfil metàl·lic, paret de càrrega, etc.

Sobre aquesta escala s’introdueix posteriorment un mètode de càlcul, en distribució, mit-
jançant el mètode de quantils estadístics, que permet visualitzar de manera immediata 
quina és la gravetat mínima i màxima de cada sistema (s’entén per sistemes les façanes, 
l’estructura horitzontal, l’estructura vertical, etc.), i també molt important, poder visualit-
zar la distribució de gravetats de cada sistema. En les expressions que segueixen es mostra 
la gravetat de distribució per al sistema s (Gd

(s)) i la gravetat de distribució per al conjunt de 
l’edifici (Gd

*), considerant S sistemes.
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Els resultats numèrics obtinguts per mitjà dels quantils estadístics es poden reduir, quan 
calgui, a escalars, mitjançant l’aplicació d’expressions matemàtiques i pesos que es pro-
posen i justifiquen, i permeten calcular les gravetats de sistemes i del conjunt de l’edifici. 
En les expressions següents es mostren la gravetat resultant (en escalar) per al sistema s 
(Gw

(s)) i  la gravetat resultant (en escalar) per al conjunt de l’edifici (Gw
*), en què wi

(s), w(s), 
w-(s) són diferents pesos que es proposen i justifiquen, i mi

(s), els punts mitjans entre les 
components de Gd

(s).
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Les escales 
proposades tenen un 
abast ampli (qualsevol 
tipus d’edifici o 
qualsevol localització 
geogràfica)
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Els mètodes proposats són fàcils d’usar i flexibles. Els resultats obtinguts són coherents 
quan s’aplica a casos reals d’edificis.

Per a la contrastació de l’escala i per avaluar com funciona s’ha elaborat un assaig de camp 
en el qual han participat 374 tècnics que han assignat el grau de gravetat, segons l’escala 
proposada de 0 a 10, a 33 imatges d’elements constructius. De les dades recollides (12.342 
valors de G assignats) es fa una anàlisi estadística, en la qual s’analitzen i relacionen diversos 
aspectes i s’utilitzen tècniques matemàtiques variades, com són l’estadística descriptiva 
(mitjanes aritmètiques, desviacions tipus, densitats, freqüències, histogrames, etc.), la 
regressió logística binària i el clustering, per a la qual cosa s’utilitza el programa d’anàlisi 
estadística Minitab. L’estudi estadístic de les dades obtingudes ha permès:
•	comprovar la robustesa de l’escala proposada,
•	determinar la capacitat discriminant d’aquesta,
•	proposar una escala reduïda de menys variabilitat entre tècnics, de 5 graus de gravetat 

(de 0 a 4).

A la figura 1 es presenten, a tall d’exemple, els histogrames de freqüències per a tres fotogra-
fies representatives del grau gravetat 6 (GR=6). Així mateix, a la figura 2 es mostra el box-
plot de l’estudi estadístic elaborat, per a totes les fotos dels diversos nivells, després d’una 
depuració (poc significativa) de valors anòmals i, a la figura 3, es presenta l’histograma de 
freqüències de les desviacions (Dev) per a cada un dels valors de G.

FIGURA 1. HISTOGRAMA DE FREQÜÈN-
CIES RELATIVES PER A LES RESPOS-
TES EN LES FOTOGRAFIES NÚM. 12, 15 
I 33 (GR=6)

FOTOGRAFÍA NÚM. 12

FOTOGRAFÍA NÚM. 15

FOTOGRAFÍA NÚM. 33
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El plantejament general que s’ha fet permet avaluar 
qualsevol sistema (estructura vertical, estructura 
horitzontal, façanes, instal·lacions, etc.) que integri 
un edifici i, per agregació, es pot avaluar tot l’edifici.

   Del general al particular
Com a alternativa metodològica al mètode 
d’assignació directa, s’ha proposat un altre mètode 
basat en indicadors i models matemàtics de regres-
sió. Aquest s’ha aplicat per al cas de les façanes, es 
denomina SEF (Sistema d’Avaluació de Façanes) 
i es compon de dues parts: gràfica i numèrica. A la 
part gràfica es representa la façana i les zones que 
se’n  delimiten, en base a les disfuncions que hi ha 
i a les característiques dels materials i dels elements 
constructius que constitueixen la façana, tal com es 
mostra a la figura 4.

A la part numèrica, després d’obtenir les diverses 
dades de la façana a partir de la part gràfica, es calcu-
len els indicadors que permeten determinar el grau 
de gravetat de cada zona j de la façana, Gj, amb menys 
grau de variabilitat possible i es proposen els dos indi-
cadors següents:

•	Ij
 = I(xj) [0,1], com a indicador de la mesura 

d’energia d’impacte de despreniment, en funció 
de les característiques físiques xj, de la zona j de 
la façana i

•	Pj
 = P(yj) [0,1], com a indicador de la mesura 

de la probabilitat yj de despreniment de la zona j 
de la façana, en funció dels símptomes observats.

La contrastació del mètode proposat s’ha fet amb 
diversos casos reals d’edificis i se n’han obtingut 
resultats coherents, tant des del punt de vista tècnic 
com pel que fa al mètode anterior d’assignació direc-
ta, aplicat a façanes.

Això permet dues alternatives, comprensibles i d’ús 
fàcil, que en funció de les circumstàncies (urgència, 
valoracions, etc.) es puguin utilitzar amb èxit per 
valorar la gravetat de danys en el conjunt de l’edifici o 
en els seus elements, amb una variabilitat baixa entre 
tècnics a l’hora d’utilitzar l’escala.

   Conclusions
L’estudi de la literatura tècnica sobre escales de 
danys evidencia la gran necessitat que se’n té i la seva 
diversitat en àmbits temàtics diferents. Pel que fa a 
l’edificació, hi ha nombroses propostes sense que el 
seu ús sigui generalitzat, amb escales de valors molt 
àmplies. Per això es constata la necessitat de dispo-
sar d’una escala de gravetat de danys en edificis, d’ús 
generalitzat.

Amb el fi de contribuir en aquesta direcció, en primer 
lloc s’ha proposat la denominada Escala General amb 
11 graus (de G=0 a G=10) en base a una assignació 
directa de puntuació. Amb els resultats, el mètode 
de càlcul proposat, en distribució i en escalar, per-
met calcular les gravetats de sistemes i del conjunt 
de l’edifici, de manera fàcil i flexible. Els resultats 
obtinguts són coherents quan s’aplica a casos reals 
d’edificis. 

FIGURA 2. BOXPLOT 
DESPRÉS DE LA 
1A DEPURACIÓ DE 
VALORS ANÒMALS
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Aquesta escala general, per bé que és senzilla, tal com 
ho han manifestat els 374 tècnics participants en 
l’experiència de camp, no resulta del tot satisfactòria 
després de l’anàlisi estadística de les dades recollides, 
ja que hi ha una probabilitat de classificació correcta 
dels tècnics respecte al valor GR objectiu del 32,07%; 
la qual cosa representa un valor baix.

Després d’aquest resultat s’ha proposat la denomi-
nada Escala Simplificada (GS) amb 5 graus (de GS=0 
a GS=4) que millora la probabilitat de classificació 
correcta dels tècnics pel que fa al valor GS objectiu 
del 62,88%. Per aquest motiu, es considera adequat 
que en els casos en què el grau de gravetat d’elements 
constructius es valori en base a l’assignació directa, 
s’utilitzi l’Escala Simplificada, ja que hi ha menys 
variabilitat entre els tècnics i una probabilitat accep-
table de classificació correcta. En qualsevol cas, es pot 
ressaltar que valors de gravetat (G) segons l’Escala 
General (d’11 graus) es pot traduir a valors de l’Escala 
Simplificada (GS) (de 5 graus).

De cara a la implementació pràctica i generalitzada de 
les escales proposades, convindria que els tècnics, a 
part de les definicions genèriques de l’escala, dispo-
sessin a més a més d’un catàleg d’imatges d’elements 
constructius amb els seus valors de G de referència, 
que els servís d’orientació i informació addicional, 
que contribuiria a augmentar la probabilitat d’encert 
per assignar valors de G.

Per últim, es pot ressaltar que les escales proposades 
tenen un abast ampli (qualsevol tipus d’edifici o qual-
sevol localització geogràfica). A part de ser fàcilment 

desglossables per sistemes de l’edifici i no només per 
al conjunt. 

Per al cas específic de façanes s’ha proposat un mèto-
de alternatiu per determinar valors de G, Sistema 
d’Avaluació de Façanes (SEF), basat en indicadors i 
models de regressió. Amb aquest s’obté una reducció 
de la variabilitat entre tècnics, i s’obtenen resultats 
molt coherents en la seva contrastació amb casos 
reals.  

FIGURA 3. HISTOGRAMA DE 
FREQÜÈNCIES DE LES DESVIA-
CIONS (DEV) PER A CADA UN 
DELS VALORS DE G

FIGURA 4. EXEMPLE DE DELIMITACIÓ DE ZONES EN UNA FAÇANA 


