
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA
CRITERIS D'APLICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES

Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI).

L’objectiu del requisit bàsic «Seguretat en cas d’incendi » consisteix a reduir a límits 
acceptables el risc que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un incendi 
d’origen accidental, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 
construcció, ús i manteniment.

CTE, Document Bàsic SI

L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que s'estableix amb caràcter general per al conjunt del 
CTE en el seu article 2 (Part I) excloent els edificis, establiments i zones d'ús industrial als 
quals els sigui aplicable el “Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials”.

Aplicació del RSCIEI a naus industrials.

Reglamentació aplicable a les zones de greixatge i rentada, tallers, estacions de servei, etc., 
integrades en aparcaments.

Aplicació del DB SI a estructures provisionals.

Aplicació del DB SI a un projecte o a un establiment integrat per diversos edificis.

Aplicació del DB SI a elements d'ús exclusiu per a manteniment, inspecció, reparacions, etc.

Establiments destinats a trasters en règim de lloguer.

Aplicació del DB SI quan un incendi no suposi risc per a les persones.

Situacions en les quals no es prevegi un determinat tipus d'usuari.

Aquest CTE no inclou exigències dirigides a limitar el risc d'inici d'incendi relacionat amb les 
instal·lacions o els emmagatzematges regulats per reglamentació específica, pel fet que 
correspon a aquesta reglamentació establir aquestes exigències. Com en el conjunt del CTE, 
l'àmbit d'aplicació d'aquest DB són les obres d'edificació. Per això, els elements de l'entorn 
de l'edifici als quals els són d'obligada aplicació les seves condicions són únicament aquells 
que formin part del projecte d'edificació. Conforme a l'article 2, punt 3 de la llei 38/1999, de 5 
de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LLOÏ), es consideren compreses en l'edificació les 
seves instal·lacions fixes i l'equipament propi, així com els elements d'urbanització que 
romanguin adscrits a l'edifici.

Compliment del DB SI en edificis existents i efectivitat de l'adequació al DB.
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CTE, Document Bàsic SI

En edificis que hagin de tenir un pla d'emergència conforme a la reglamentació vigent, 
aquest preveurà procediments per a l'evacuació de les persones amb discapacitat en 
situacions d'emergència.
En aquelles zones destinades a albergar persones sota règim de privació de llibertat o amb 
limitacions psíquiques no s'han d'aplicar les condicions que siguin incompatibles amb 
aquestes circumstàncies. En el seu lloc, s'han d'aplicar altres condicions alternatives, 
justificant la seva validesa tècnica i sempre que es compleixin les exigències d'aquest requisit 
bàsic.
Els edificis, establiments o zones l'ús previst de les quals no es trobi entre els definits en 
l'Annex SI A d'aquest DB hauran de complir, excepte indicació en un altre sentit, les 
condicions particulars de l'ús al qual millor puguin assimilar-se.

Assimilació a més d'un ús dels contemplats en el DB SI.

Els edificis, establiments o zones l'ús previst de les quals no es trobi entre els definits en 
l'Annex SI A d'aquest DB hauran de complir, excepte indicació en un altre sentit, les 
condicions particulars de l'ús al qual millor puguin assimilar-se.

Local diàfan sense ús.

Ús aplicable a una estació d'autobusos.

Ús aplicable a estudis cinematogràfics o de televisió.

Establiments per a activitats professionals.

Activitats professionals dins d'un habitatge.

Als edificis, establiments o zones dels mateixos els ocupants dels quals precisin, en la seva 
majoria, ajuda per a evacuar l'edifici (residències geriàtriques o de persones discapacitades, 
centres d'educació especial, etc.) se'ls ha d'aplicar les condicions específiques de l'ús 
Hospitalari.

Ús aplicable a les guarderies i a les escoles infantils.

Ús aplicable a un centre de dia per a persones majors.

Als edificis, establiments o zones d'ús sanitari o assistencial de caràcter ambulatori se'ls ha 
d'aplicar les condicions particulars de l'ús Administratiu.
Quan un canvi d'ús afecti únicament part d'un edifici o d'un establiment, aquest DB s'ha 
d'aplicar a aquesta part, així com als mitjans d'evacuació que la serveixin i que condueixin 
fins a l'espai exterior segur, estiguin o no situats en ella. Com a excepció a l'anterior, quan en 
edificis d'ús Residencial Habitatge existents es tracti de transformar en aquest uso zones 
destinades a qualsevol altre, no cal aplicar aquest DB als elements comuns d'evacuació de 
l'edifici.

Canvi del perfil de risc.
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Quan un canvi d'ús afecti únicament part d'un edifici o d'un establiment, aquest DB s'ha 
d'aplicar a aquesta part, així com als mitjans d'evacuació que la serveixin i que condueixin 
fins a l'espai exterior segur, estiguin o no situats en ella. Com a excepció a l'anterior, quan en 
edificis d'ús Residencial Habitatge existents es tracti de transformar en aquest uso zones 
destinades a qualsevol altre, no cal aplicar aquest DB als elements comuns d'evacuació de 
l'edifici.

Apartaments turístics en edificis d'ús residencial habitatge.

Adequació d'escales existents en canvis d'ús.

En les obres de reforma en les quals es mantingui l'ús, aquest DB ha d'aplicar-se als 
elements de l'edifici modificats per la reforma,sempre que això suposi una major adequació a 
les condicions de seguretat establertes en aquest DB.

Abast de l'aplicació del DB SI en intervencions en les quals es mantingui l'ús.

Abast de l'aplicació del DB SI en canvis d'activitat i a legalitzacions.

Renovació d'ascensors en edificis existents.

Aplicació del DB-SI en obres de manteniment.

Si la reforma altera l'ocupació o la seva distribució respecte als elements d'evacuació, 
l'aplicació d'aquest DB ha d'afectar també a aquests. Si la reforma afecta a elements 
constructives que hagin de servir de suport a les instal·lacions de protecció contra incendis, o 
a zones per les quals discorren els seus components, aquestes instal·lacions han d'adequar-
se a el que s'estableix en aquest DB.

Distribució de l'ocupació respecte als elements d'evacuació.

Intervencions en elements que serveixen de suport a instal·lacions de protecció contra incendis.

En tot cas, les obres de reforma no podran menyscabar les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les contemplades en aquest DB.

Compliment del DB SI en edificis existents.

Abast de l'aplicació del DB SI a obres d'ampliació.

Elaboració de plans d'emergència i adequació al DB SI.
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