
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA
CRITERIS D'APLICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES

Exigències bàsiques de seguretat d’ús i accessibilitat (SUA).

L’objectiu del requisit bàsic «Seguretat d’ús i accessibilitat» consisteix a reduir a límits 
acceptables el risc que els usuaris pateixin danys immediats en l’ús previst dels edificis 
com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i 
manteniment, així com a facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i 
segura dels mateixos a les persones amb discapacitat.

Document bàsic de seguretat d’ús i accessibilitat (SUA).

La protecció enfront dels riscos específics de: Les instal·lacions dels edificis; les activitats laborals; les 
zones i elements d'ús reservat a personal especialitzat en manteniment, reparacions, etc.; els elements 
per al públic singulars i característics de les infraestructures del transport, tals com andanes, passarel·
les, passos inferiors, etc.; així com les condicions d'accessibilitat en aquests últims elements, es regulen 
en la seva reglamentació específica.

Aplicació del DB SUA a escales mecàniques, ascensors accessibles, plataformes elevadores 
verticals, etc.

Diferències entre DB SUA i reglamentació sobre llocs de treball.

Aplicació del DB SUA a elements d'ús exclusiu per a manteniment, inspecció, reparacions, etc.

Elements per al públic singulars i característics de les infraestructures del transport.

Situacions en les quals no es prevegi un determinat tipus d'usuari.

Aplicació del DB SUA a edificis d'ús industrial.

Com en el conjunt del CTE, l'àmbit d'aplicació d'aquest DB són les obres d'edificació. Per això, els 
elements de l'entorn de l'edifici als quals els són aplicables les seves condicions són aquells que formin 
part del projecte d'edificació. Conforme a l'article 2, punt 3 de la llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació (LOE), es consideren compreses en l'edificació les seves instal·lacions fixes 
i l'equipament propi, així com els elements d'urbanització que romanguin adscrits a l'edifici.
Les exigències que s'estableixin en aquest DB per als edificis seran igualment aplicables als 
establiments.

Criteris generals d'aplicació

Adequació d'edificis existents a les condicions d'accessibilitat del DB SUA.

Compliment del DB SUA en edificis existents i efectivitat de l'adequació al DB.

Major adequació efectiva en l'aplicació del DB en un establiment integrat en un edifici existent.

Plataformes elevadores verticals i salvaescales.
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Document bàsic de seguretat d’ús i accessibilitat (SUA).

Criteris generals d'aplicació

Document de suport sobre adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents 
DA DB-SUA / 2.

Casos en els quals es pot considerar no viable adequar les condicions existents d'accessibilitat per 
a usuaris de cadira de rodes.

Els edificis o zones l'ús previst de les quals no es trobi entre els definits en l'Annex SUA A d'aquest DB 
hauran de complir, excepte indicació en un altre sentit, les condicions particulars de l'ús al qual millor 
puguin assimilar-se.

Classificació d'usos en el DB SUA.

Assimilació a més d'un ús dels contemplats en el DB SUA.

Establiments per a activitats professionals.

Activitats professionals dins d'un habitatge.

Habitatges tutelats per a persones amb discapacitat en edificis d'habitatge.

Quan un canvi d'ús afecti únicament part d'un edifici o quan es realitzi una ampliació a un edifici 
existent, aquest DB haurà d'aplicar-se a aquesta part, i disposar quan sigui exigible segons la Secció 
SUA 9, almenys un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública.

Canvi d'ús característic d'un edifici o establiment.

Ús i canvi d'ús a l'efecte del DB SUA.

Accessibilitat a local sense ús previ en edifici existent.

Accés a establiment nou resultant de rehabilitació total d'edifici.

Aplicació del DB SUA a canvis d'activitat, a canvis de titularitat i a legalitzacions.

Transformació en habitatges d'una planta sota coberta.

Adequació efectiva en canvis d'ús en edificis existents.

En obres de reforma en les quals es mantingui l'ús, aquest DB ha d'aplicar-se als elements de l'edifici 
modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació a les condicions de seguretat 
d'utilització i accessibilitat establertes en aquest DB.

Abast de l'aplicació del DB SUA en intervencions en les quals es mantingui l'ús.
Proporcionalitat.

Elements modificats, elements afectats i adequació efectiva.

Renovació d'ascensors en edificis existents.

Aplicació del DB SUA en obres de manteniment.
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