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DESNIVELLS 

 
 
 
1  Casuística i Normativa d’aplicació 

 
1.0   Significat dels conceptes emprats 
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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 

 
 Protecció de desnivells: Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres 

de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com a verticals) 
balconades, finestres, etc. amb una diferència de cota major que 55 cm, excepte quan 
la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la barrera sigui 
incompatible amb l'ús previst. 

 
 

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

L’actuació en les proteccions de desnivells (baranes) s’indicarà de la següent manera: 
 

Altres opcions           Intervenció en l'exterior de l'edifici     Actuació en façana 
 

 
1.2   Normativa d’aplicació 

 
 

CTE 
 

CTE-DB-SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat). 
SUA1 Seguretat front el risc de caigudes 
Punt 3.2 Característiques de las barreres de protecció 
3.2.1 Altura  
 
“1 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m 
cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el 
resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura 
menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como 
mínimo (véase figura 3.1). 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de 
escaleras, desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, 
hasta el límite superior de la barrera.” 
3.2.2 Resistencia  

 
“1 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente 
para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento 
Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.” 
3.2.3 Características constructivas  

 
“1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas 
infantiles, así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso 
Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas 
las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del 
suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán 
puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales 
con más de 5 cm de saliente. 
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del 
suelo no existirán salientes que tengan una superficie 
sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 
10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que 
forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de 
la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de 
inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2). 
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Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o 
establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente 
precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 
15 cm de diámetro.” 
 
IMPORTANT! Tots els Documents Bàsic del CTE inclouen comentaris del Ministeri de Foment 
amb aclariments i interpretacions. Recomanem que consultin els documents actualitzats a 
http://www.codigotecnico.org/ 

OME 

Article 75 Protecció en finestres o buits 
 

“1. Les finestres o buits que pressuposin perill de caiguda estaran protegits per 
un ampit de 0,95 m. d’altura o una barana d’1 m. d’altura com a mínim, per a 
altures de caiguda ≤25 m., i d’1,05 m. i 1,10 m. respectivament, per a altures de 
caiguda > 25 m.” 

 
“2. Per sota d’aquesta altura de protecció no hi haurà buits de dimensions més 
grans de 0,12 m., ni ranures arran de terra més grans de 0,05 m.” 
 
“3. Quan per sota de l’altura de protecció hi hagi tancaments de vidre, s’hauran 
de trempar o armar amb malla metàl·lica o laminat plàstic.” 

 
“4. Als edificis unifamiliars es podran aplicar altres criteris, sempre que aquests 
garanteixin una protecció anàloga.” 
 
IMPORTANT! Cal aplicar el criteri més restrictiu entre el CTE i les OME segons 
sigui el cas. 

 
 

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. Modificació d’alçada o composició de la 
barrera de protecció existent. 
2. Substitució de la barrera de protecció 
existent o la creació d’una nova barrera de 
protecció. 
 

1. Només es substitueixen els ancoratges 
de la barana existent. 
2. Només es substitueixen els elements 
deteriorats per altres de les mateixes 
característiques. 
3. S’extrau la barana existent per realitzar 
altres feines, i un cop finalitzades, es torna a 
instal·lar la mateixa barana. 

 
 
 

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 aparat, 
s’haurà d’incloure dins de l’apartat “MD 1 Informació prèvia: antecedents 
i condicionants de partida” 

QUÈ 
JUSTIFIQUEM? 
 

L’alçada de la barana pel desnivell que ha de protegir segons el punt 
3.2.1 del CTE-DB-SUA1 o l’article 75 de les OME. 
La resistència de la barrera de protecció segons el punt 3.2.2 del CTE-
DB-SUA1. 
Les característiques constructives de la barrera de protecció segons el 
punt 3.2.3 del CTE-DB-SUA1. 

COM HO 
JUSTIFIQUEM? 
 

1. Indicant la cota de situació de l’element on s’intervé respecte la cota 
de vorera. 

2. Indicant l’alçada de la barana. 
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3. Garantint la resistència a l’empenta. 
4. Descriure les característiques constructives de la barrera de 

protecció (acotar separació barrots...) 
 

 
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 que l’alçada de la barana és l’adequada i comprovar que la separació de 
barrots compleix amb lo indicat a la normativa. 
 

 
EXEMPLE (secció visió lateral i visió frontal) 

 

 
Segons el CTE-DB-SUA, per un desnivell ≤ 6,00m l’alçada de la protecció hauria de ser de 
0,90m. En canvi, com les OME indica que per a una altura de caiguda ≤ 6,00 m la barana ha 
de ser com a mínim de 1,00m (si es tractés d’un ampit l’alçada hauria de ser 0,95 m). 
 
 
NOTA: la informació dels plànols ha de ser coherent i coincident amb la descrita a la memòria 
descriptiva. 
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