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COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

                   FITXES DE COMPROVACIč  
DEL CTE

DB SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

044 d) Ús comercial

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Extintors portàtils En tota agrupació de locals de risc especial mitjà i alt de superfície 
construïda >1.000 m²: Un extintor mòbil de 50 kg de pols cada 1 000 m² 
o fracció.

Boques d'incendi 
equipades

Per superfície construïda > 500 m².
Equips de tipus 25mm.

Columna seca Per alçada d'evacuació > 24 m.
    El municipi substitueix la columna seca per una instal•lació de boques 
    d'incendi equipades perquè, per l'emplaçament de l'edifici o pel nivell 
    de dotació dels serveis públics d'extinció existents, no queda garantida 
    la utilitat de la instal•lació de columna seca.

Sistema d'alarma Per superfície construïda > 1.000 m².
El sistema d'alarma transmetrà senyals visuals a més d'acústiques.

Sistema de 
detecció d'incendi

Per superfície construïda > 2.000 m².
    Es substitueixen els detectors automàtics tèrmics per una instal·lació 
    automàtica d'extinció no exigida.

Instal•lació 
automàtica 
d'extinció

    Per superfície total construïda de l'àrea pública de vendes >1.500 m² i  
    densitat de càrrega de foc ponderada i corregida aportada pels 
    productes comercialitzats >500 MJ/m²: 
    Compta amb instal•lació automàtica d'extinció, tant l'àrea pública de 
    vendes, com els locals i zones de risc especial mitjà i alt.

Hidrants exteriors Un si la superfície total construïda està compresa entre 1 000 i 10.000 m². 
Un més per cada 10 000 m² addicionals o fracció.
    Pel còmput de la dotació es considera els hidrants que es troben en la 
    via pública a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici. Els 
    hidrants que s'instal•lin poden estar connectats a la xarxa pública de 
    subministrament d'aigua.
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