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D'ACCESSIBILITAT 

 
2.1 RAMPES I VESTÍBULS 

 
 
 
1  Casuística i Normativa d’aplicació 

 
1.0   Significat dels conceptes emprats 
1.1   Com indico l’actuació a la Consulta Prèvia de 

l’Ajuntament de Barcelona? 
1.2   Normativa d’aplicació 

1.3   Àmbit d’aplicació 

1.4   Justificació de la normativa d’aplicació 
 

 
 
* Índex enllaçat, accés directe a l’apartat seleccionat.  

 
 
 
 

IDONEÏTAT TÈCNICA 
Criteris per a la justificació normativa 
Aquest document forma part de la Instrucció Tècnica per a la verificació i control de la documentació per 
obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica per l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu del conjunt és proporcionar 
als tècnics redactors de projectes els criteris necessàries per identificar, valorar i justificar les intervencions 
proposades. 
 
El contingut d’aquests documents pot variar per adaptar-se o actualitzar-se a les interpretacions o 
legislacions vigents.  
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1  Casuística i Normativa d’aplicació 
 
 
1.0   Significat dels conceptes emprats 

 
• Accesibilitat: Possibilitat de poder entrar en un edifici de forma no discriminatòria, 

independent i segura a tot tipus d’usuaris. 
• Vestíbul: En els edificis, espai destinat al seu accés o entrada. 
• Rampa: Qualsevol itinerari amb pendent superior al 4% 

 
 
1.1   Com indico l’actuació a la Consulta Prèvia de l’Ajuntament de Barcelona? 

 
L’actuació vestíbuls amb l’execució de rampes s’indicarà de la següent manera: 
Caldrà indicar en la consulta prèvia si la construcció de la rampa en el vestíbul implica una 
intervenció puntual en l’estructura. Davant aquestes diferents opcions, trobarem els següents 
resultats a la consulta:  

 
 
 
 

1. Intervenció en l’interior de l'edifici / Obres interiors en zones comunes / Sense afectar 
distribució ni estructura 
2. Intervenció en l’interior de l'edifici / Obres interiors en zones comunes / Afectant distribució 
3. Intervenció en l’interior de l'edifici / Obres interiors en zones comunes / Afectant parcialment 
o puntualment l’estructura. 

 
 
1.2   Normativa d’aplicació 
 

CTE 

CTE-DB-SUA1. Apartat 4.3. Rampas. 
CTE-DB-SUA1. Apartat 4.2. Escaleras. (en cas d’afectació) 
CTE-DB-SUA2. Apartado 1.1. Impacto con elementos fijos. 
CTE-DB-SI1. Apartado 4. Reacción al fuego de los materiales de 
construcción.  

OME 
Art. 70. Vestíbul 
Art. 71. Escala (en cas d’afectació) 
Art. 72. Il·uminació dels espais comuns 

D.135/1995 Annex 2. Normes d’accessibilitat a l’edificació 
 
(*) En cas d’afectació puntual de l’estructura, a banda de la normativa anterior també 
caldrà justificar 

 
CTE-DB-SI6 Taula 3.1. Resistencia al fuego de la estructura. 
Art. 128. Obres que afecten l’estructura 
Art. 129. Permanència 

 
 
1.3   Àmbit d’aplicació 
 

En quins casos s’haurà de justificar el 
compliment d’aquesta normativa? 

En quins casos NO s’escau aquesta 
justificació? 

1. Sempre que la proposta inclogui la 
construcció d’una rampa. 
2. Quan les característiques de vestíbuls / 
escales es vegin modificades. 

1. Quan la intervenció només inclogui 
reparacions dels elements existents. 
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1.4   Justificació de la normativa d’aplicació 
 

JUSTIFICACIÓ A LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

ON HO 
JUSTIFIQUEM? 
 

La justificació es farà dintre de l’apartat “MD 3 Requisits a complimentar 
en funció de les característiques de la intervenció”. 
 
En el cas que la Consulta Prèvia generada no inclogui aquest apartat, 
s’haurà d’incloure dins de l’apartat “MD 1 Informació prèvia: antecedents 
i condicionants de partida” 

QUÈ 
JUSTIFIQUEM? 

El tipus i les mides de la rampa (segons el pendent i la llargària, serà 
accessible o no, etc.), segons el CTE DB SUA1. Apartat 4.3.  
En cas que no sigui possible justificar el CTE, caldrà justificar el 
D135/1995 Codi d’Accessibilitat. 

COM HO 
JUSTIFIQUEM? 
 

Per tal de poder justificar la rampa d’accés al vestíbul caldrà: 
- Indicar les mides del vestíbul a l’estat actual. 
- Indicar les mides de la rampa en l’estat reformat. 
- Indicar el pendent de la rampa (en %), amplada, llargària. 
- Indicar mides de les messetes i dels trams. 
- Indicar si necessita passamà. En cas afirmatiu, descriure 
característiques del/s passamà/ns (alçaria, etc.) 
- Indicar la reacció al foc del nou paviment (rampa, resta de vestíbul –en 
cas d’intervenció-). 
En cas de modificació d’escala existent, també caldrà justificar: 
- Les mides dels nous graons (petja i contrapetja). 
- L’ample de la nova escala o del nou tram d’escala. 
- Les característiques del/s passamà/ns (alçaria, etc.) 
- La reacció al foc del nou paviment de l’escala. 
 
(*) En cas d’afectació puntual de l’estructura, a banda de tot l’anterior, 
també caldrà indicar per fer la justificació: 
- L’alçada d’evacuació de l’edifici, l’ús i la resistència que ha de tenir 
l’estructura segons la taula 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los 
elementos estructurales del CTE-DB-SI6. 
- L’alçada lliure de pas sota nou forjat complint el mínim establert al punt 
1.1 del CTE-DB-SUA2. 
En cas d’afectació puntual de l’estructura, a l’apartat MD4 Descripció dels 
sistemes que composen l’edifici” a l’apartat complementaris s’haurà 
d’adjuntar el càlcul de l’estructura: 
Definir el tipus estructural previst, geometria global, llums previstes, 
materials. 
Estudi de càrregues en l’estructura existent abans de la reforma. 
Estudi de càrregues resultants de la reforma. 

 
JUSTIFICACIÓ A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 

Apartat DG A Definició arquitectònica de la intervenció 
 
Segons indica la consulta prèvia de l’Ajuntament de Barcelona, caldrà presentar tants 
plànols com siguin necessaris per a la comprensió arquitectònica del projecte i la 
justificació de normativa. 
En aquest cas caldrà presentar plànols en planta, alçat o secció amb les cotes suficients per 
poder comprovar el pendent de la rampa, la cota d’entrada i sortida de la rampa, els 
replans i trams, l’ample i llarg de la rampa, l’existència de passamà (i les seves 
característiques). 
A més a més, si hi ha una afectació puntual de l’estructura, també caldrà incloure plànol 
d’estructura, indicant l’element on s’actua, plànol de detall de la intervenció estructural 
amb les cotes resultants 
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EXEMPLE (visió lateral i visió frontal) 
 
Qualsevol construcció de rampa en vestíbul implicarà un canvi de distribució que caldrà 
justificar (1) (2). A més, també podrà incloure afectació puntual en l’estructura (3). 

 
1. La rampa ocupa la totalitat de l’ample del vestíbul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. La rampa ocupa una part del vestíbul i la resta queda igual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La construcció de la rampa implica una afectació puntual de l’estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


