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TEMA: PLATAFORMES ELEVADORES PER A SALVAR BARRE-
RES ARQUITECTÓNIQUES 

normativa de referencia: 
REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2013, DE 29 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT 
REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I DE LA SEVA 

INCLUSIÓ SOCIAL. 

REIAL DECRET 505/2007, DE 20 D'ABRIL, PEL QUE S'APROVEN LES CONDICIONS BÁSIQUES 
D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PER 

L'ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS. 

REIAL DECRET 173/2010, DE 19 DE FEBRER, PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÉCNIC DE 

L'EDIFICACIÓ, APROVAT PEL REIAL DECRET 314/2006, DE 17 DE MARC, EN MATÉRIA 

D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

ORDRE VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRER, PER LA QUE ES DESENVOLUPA EL DOCUMENT 
TÉCNIC DE CONDICIONS BÁSIQUES D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ PER L'ACCÉS I 

UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS. 

altre normativa vinculada: 
LLEI 20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ 

DE BARRERES ARQUITECTÓNIQUES. 

DECRET 135/1995, DE 24 DE MARC, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE 25 DE 

NOVEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÓNIQUES, I D'APROVACIÓ DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. 

 

Ates els canvis normatius soferts durant aquest darrer temps, s'ha procedit a la revisió, refós 
actualització de les Circulars existents per tal de que siguin efectives en el seu ús. 

El Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel que s'aproven les condicions básiques d'accessibilitat 

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització deis espais públics 
urbanitzats i edificacions, en el seu article 5, estableix que entre dos espais accessibles ubicats a 

cotes diferents existirá almenys un itinerari accessible (aquesta nomenclatura de la norma 

estatal és equivalent al conceptes "adaptat" i "practicable" del Codi autonómic d'Accessibilitat) 

que comptará, com a mínim, amb un mitjá accessible alternatiu a les escales. 

El Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, a l'apartat III de la lntroducció del DB-SUA estableix 

que en edificis existents es poden aplicar solucions alternatives que permetin la máxima 
adequació possible a les condicions del DB quan aquestes no siguin técnicament o 

económicament viables o siguin incompatibles amb el grau de protecció de l'edifici. 

Aquests articles obren la porta a la utilització d'altres mitjans diferents a les rampes o als 

ascensors, que s'estableixen al Decret 135/1995 per a la definició d'itineraris adaptats i/o 

practicables (conceptes que a la norma estatal resumeix en la condició d'accessible). 
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Les plataformes elevadores inclinades (també conegudes com plataformes salva escales) són 
mitjans accessibles válids per aquesta funció quan s'intervé en edificis existents, sempre que es 
justifiqui que no és viable la instal•lació d'ascensors o plataformes elevadores verticals al 
requerir obres desproporcionades, ja sigui perqué afectarien l'estructura de l'edifici i/o 
comprometrien la seva funcionalitat, per manca d'espai o per altres motius técnics degudament 
a rgumentats. 

El motiu de la present circular és aclarir les condicions técniques exigibles a les esmentades 
plataformes elevadores inclinades. 

A criteri del Comissionat de l'Alcalde per a les qüestions de mobilitat, les plataformes 

elevadores inclinades, han de reunir les característiques següents: 

- Disposar de proteccions a la part davantera i a la part de darrera. 

Només són aptes per a salvar el desnivel) existent entre dues plantes consecutives, Ilevat 
de casos excepcionals que tinguin autorització expressa. 

- Cárrega útil: 225 Kg. 

- Obertura automática de la base, els bralos de protecció i les rampes d'accés (flaps). 

- Disposar de seient abatible, per facilitar el seu ús per persones amb mobilitat recluida no 
usuáries de cadira de rodes. 

- Complir les condicions desenvolupades a la fitxa DT-5.1 (Document TAAC), de data 
Novembre de 2013, redactada per la TAAC (Taula d'Accessibilitat a les Activitats a 
Catalunya), mentre no es desenvolupi normativa que ho reguli detalladament. Aquestes 
condicions són igualment aplicables a plataformes situades a l'interior de l'establiment. 

- Complir les condicions previstes a la fitxa 3.04 de data 30/11/07, modificada en data 
24/04/13, versió (R1) relativa a Plataformes per a persones amb mobilitat reduida en 
escales d'evacuació, de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció de I'SPEIS, quin Objecte 
és: Determinar les amplades mínimes útils que han de tenir les escales d'evacuació quan 
es disposin plataformes elevadores inclinades per a persones amb mobilitat reduida. 

Barcelona, 14 de maro de 2014 

La Directora d'Actuació Urbanística 
	

La Cap del Departament 
de Llicéncies d'Activitats 

Montserrat Mendoza Vilaseca 	 Cristina Polo Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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