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COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

                   FITXES DE COMPROVACIÓ 
DEL CTE

DB SI- 1: PROPAGACIÓ INTERIOR

017 Condicions aplicables a l'ús hospitalari

1 - Compartimentació en sectors d'incendi

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Plantes amb  zones 
d'hospitalització o 
unitats especials

     Compleix les següents condicions per constintuir un unic sector: 
        - Superfície  ≤1.500m², amb sortida directa a espai exterior segur 
          i recorreguts d'evacuació fins aquest ≤25m.
     Compartimentades com a mínim en dos sectors d'incendis (de 
      ≤1.500m² cada un), i amb l'espai suficient per allotjar els pacients
      d'un dels sectors contigu.

 resta de zones Superfície construïda de cada sector d'incendi ≤ 2.500 m².

2 - Resistència al foc dels sectors d'incendi

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Parets i sostres      Per plantes sota rasant: EI120 (EI180 si alçada evacuació >28m).
     Per alçada d'evacuació de l'edifici h<15m: EI 90
     Per alçada d'evacuació de l'edifici 15<h≤28m: EI 120
     Per alçada d'evacuació de l'edifici h>28m: EI 180
(Per sostres els valors són REI, o R si es coberta sense activitat i no 
prevista per l'evacuació)

3 - Locals i zones de risc especial

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Classificació Magatzems de productes farmacèutics i clínics segons volum (V):       
   V>400m³: Risc alt;     200<V≤400m³: Risc mitjà;    100<V≤200m³: Risc 
baix.

Esterilització i magatzems annexos:  Risc alt.

Laboratoris clínics segons volum (V):     V>500m³: Risc alt;
    350 <V≤ 500m³: Risc mitjà;     V≤350m³: Risc baix.

Cuines segons potència (P):     P >50kW: Risc alt;
    30<P≤50kW: Risc mitjà;    20<P≤30kW: Risc baix
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DB SI- 1: PROPAGACIÓ INTERIOR

017 Condicions aplicables a l'ús hospitalari

6 - Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Revestiments (>5% 
de  la superfície 
total)
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