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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

018 Condicions aplicables a l'ús pública concurrència

1 - Compartimentació en sectors d'incendi

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Integrat en edificis 
d'altres usos

    És un establiment: Constitueix un sector d'incendi diferenciat.
    És una zona d'ús diferent  i subsidiari del principal de l'edifici o 
establiment:
       Ocupació ≤500 persones: No constitueix un sector d'incendi 
diferenciat.
       Ocupació >500m²: Constitueix un sector d'incendi diferenciat.

Integrat en centre 
comercial

    Destinant a espectacles(cines, teatres, discoteques, sales de 
ball,…): Constitueix com a mínim un sector d'incendi diferenciat, inclós 
vestibul común de les diferents sales.
    Destinat a altres úsos: Mínim un sector d'incendi si la superfície es 
≥500m².

Superfície màxima     Superfície construïda màxima ≤ 2.500 m².
    Superfície >2.500m² perquè compleix els següents requisits:
       Espai amb seients fixos  pel públic;      museu;      espai per al culte
       religiós;     recintes esportius;     ferials;     similiars.
       Compartimentat EI 120 respecte d'altres zones
       Evacuació mitjançant sortides d'edifici o de planta a sector de risc
       mínim a través de vestíbul d'independència
       Revestiments B-s1,d0 en parets i sostres i BFLs1 en paviments.
       Densitat de la càrrega ≤ 200 MJ/m² (revestiments i mobiliari fix)
       No existeix sobre els esmentats espais cap zona habitable.
    Caixa escènica: Constitueix un únic sector d'incendi diferenciat.

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)
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DB SI- 1: PROPAGACIÓ INTERIOR

018 Condicions aplicables a l'ús pública concurrència

3 - Locals i zones de risc especial

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Classificació Tallers o magatzems de decorats, de vestuaris, etc:
      Volum construït >200m³: Risc alt
      100 <volum construït ≤ 200m³: Risc mitjà

Cuines segons potència (P):     P >50kW: Risc alt;
     30<P≤50kW: Risc mitjà;     20<P≤30kW: Risc baix
     Disposa de sistema automàtic d'extinció: No és local de risc.

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)

      
    

Butaques i seients 
fixos entapissats

Les butaques i seients fixos entapissats (en cinemes, teatres, 
auditoris, salons d'actes, etc) compliran els assaigs:
- UNE-EN 1021-1:2015 "Valoració de la inflamabilitat del mobiliari 
entapissat - Part 1: font d'ignició: cigarret en combustió".
- UNE-EN 1021-2:2006 "Valoració de la inflamabilitat del mobiliari 
entapissat - Part 2: font d'ignició: flama equivalent a un llumí

Elements tèxtils 
suspesos

Elements tèxtils suspesos, (telons, cortines, cortinatges, etc) 
compleixen Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 
"Tèxtils i productes tèxtils. Comportament al foc. Cortines i cortinatges. 
Esquema de classificació".
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