
 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

                   FITXES DE COMPROVACIÓ  
DEL CTE

CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

011 Seguretat dels paviments

1 - Lliscament del paviment

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Classe exigible als 
paviments en funció 
de la seva 
localització

Per l'ús     Residencial Públic;     Sanitari;     Docent;     Comercial; 
     Administratiu;     Pública Concurrència, excloses les zones d'ocupació 
nul·la: Els paviments objecte d'aquest projecte compleixen les classes 
exigibles per la seva resistència al lliscament:

 

2 - Discontinuitats en el paviment (excepte zones d'ús restrigit o exteriors)

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Resalts     No hi ha juntes que presenten un resalt de més de 4mm.
    Els elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita 
    dimensió no sobresurten del paviment més de 12mm.
    Els elements sortints que excedeix de 6mm en les seves cares 
    enfrentades al sentit de circulació de les persones no forma un àngle 
    amb el paviment que excedeix de 45º.

Desnivells Desnivells ≤ 5cm resolts amb pendents ≤ 25%.

Forats En zones de circulació de persones, el paviment no presenta 
perforacions o forats per els que pugin introduir-se una esfera de 1,5cm 
de diàmetre.
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CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

011 Seguretat dels paviments

2 - Discontinuitats en el paviment (excepte zones d'ús restrigit o exteriors)

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Zones de circulació     Alçada de barreres de delimitació de les zones de circulació ≥ 80cm.
    No es disposa un graó aïllat, ni dos consecutius. 
    Es disposa d'un graó aïllat o dos consecutius, quan no és itinerari 
    accessible,  en els casos següents: 
        en zones d’ús restringit.
        en zones comuns dels edificis d’ús residencial vivenda.
        en els accessos i en las sortides dels edificis.
        en el accés a un estrat o escenari.

012  Desnivells

1 - Protecció dels desnivells

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Desnivells, forats i 
obertures amb 
diferència de cota 
≥55cm.

    Es disposen proteccions. 
    No es disposa la barrera de protecció perquè la disposició constructi- 
    va fa molt improbable la caiguda.
    No es disposa la barrera de protecció perquè és incompatible amb 
    l'ús previst.

Desnivells, forats i 
obertures amb 
diferència de cota 
<55cm.

Es facilita la percepció de les diferències de nivell que són susceptibles 
de causar caigudes, mitjançant diferenciació visual i tàctil (a 25cm de la 
vora com a mínim).

2 - Característiques de les barreres de protecció

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Alçada     Per desnivells fins a 6m:  alçada ≥ 90cm.
    Per desnivells superiors: alçada ≥ 1.10m.
        Si forats d'escala d'amplada <40cm: alçada ≥ 90 cm.

 Resistència El projecte justifica una resistència i una rigidesa suficient per resistir la 
força horitzontal següent:
    A les zones d’accés al públic (excepte en residencial, administratives 
    i comercials):
        Zones d’aglomeració, (sales de concerts, estadis, etc) . . 3, 0 kN/m. 
        Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de les 
        persones com vestíbuls d’edificis públics, administratius, hotelers, 
        sales d’exposicions en museus, etc. . . 1,6 kN/m. 
        Zones destinades a gimnàs o activitats físiques. . . 1,6 kN/m. 
    Zones de tràfic i d’aparcament per a vehicles lleugers
    (de pes total <30kN) . . . 1,6 kN/m.
    Cobertes transitables d'accès privat . . . 1,6 kN/m. 
    Resta de casos. . . 0,8 kN/m.
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CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

012  Desnivells

2 - Característiques de les barreres de protecció

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Característiques 
constructives

El disseny compleix per:     ús Residencial Vivenda;    escoles infantils; 
     zones d'ús públic en ús Comercial;    zones d'ús púbic en Pública 
concurréncia:
    Entre 30cm i 50cm sobre el nivell del sòl (o línia de inclinació d'escala) 
    no existeix punt de recolçament, inclòs element sortint sensiblement 
    horitzontal amb més de 5cm d'element sortint.
    Entre 50cm i 80cm sobre el nivell del sòl no existeix element sortint 
    amb superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fons.
    No tenen obertures que  puguin ser atravesades per una esfera de Ø 
    10cm, excepte les triangulars formades per l'estessa contrapetja i la 
    barana, sempre que la distància entre la linia d'inclinació de la escala 
    i la barana no excedeixi de 5cm.

El disseny compleix per: ús     Administratiu;     Residencial Públic;  
     Sanitari;     Docent (no infantil);     Aparcament;     zones d'ús privat en 
ús Comercial;     zones dús privat en ús Pública concurréncia:
    No tenen obertures que  puguin ser atravesades per una esfera de Ø 
    15cm, excepte les triangulars formades per l'estessa contrapetja i la 
    barana, sempre que la distància entre la linia d'inclinació de la escala 
    i la barana no excedeixi de 5cm.

Situades davant 
files de seients fixes

 Es redueix l'alçada fins 70cm perquè incorpora un element horitzontal de 
≥50cm d'amplada i ≥50cm alçada. En aquest cas, el Projecte justifica 
que la barrera de protecció resisteix una força horitzontal de 3kN/m i 
simultàniament  una vertical uniforme de 1kN/m (mínim) aplicada en la 
vora exterior.

013 Escales i rampes

1 - Escales d'ús restringit

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Amplada La amplada de cada tram és de 80cm mínim.

Graons La contrapetja és ≤20cm i l'estesa ≥22cm. 
    Per escales corbes: estesa ≥5cm i ≤44cm (màxim).
        La petjada es medeix:
            a eix de l'escala (per amplades <1m).
            a 50 cm del costat més estret (per amplades ≥1m).
    Graons sense tapa: les esteses es superposan ≥ 2,5cm (valor no 
    considerat per mesurar l'estesa).
    Es disposen replans partits amb esglaons a 45°.
    Disposa de baranes als costats oberts.
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CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

013 Escales i rampes

2 - Escales d'ús general

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Graons en trams 
rectes

Estesa ≥ 28cm.
    Contrapetja ≥13cm i  ≤18,5cm.
    Zones d'ús públic o si no hi ha ascensor alternatiu:
    Contrapetja ≥13cm i  ≤17,5cm.
    L'estesa (H) i la contrapetja (C) compleixen la relació:
    54cm ≤2C+H≤70cm.
    No presenta bossell.

Graons en trams 
corbs

Estesa ≥ 28cm a 50cm de la vora interior i ≤44cm en la vora exterior.
    Contrapetja ≥13cm i  ≤18,5cm.
    Zones d'ús públic o si no hi ha ascensor alternatiu:
    Contrapetja ≥13cm i  ≤17,5cm.
    L'estesa (H) i la contrapetja (C) compleixen la relació:
    54cm ≤2C+H≤70cm  a  50cm dels dos costats.
    No presenta bossell.

Tabiques als graons Disposa de tabiques verticals o inclinades com a màxim 15º amb la 
vertical a les escales per evaquació ascendent o sense itinerari accesible 
alternatiu.

Trams L'amplada útil compleix el miním establert al DB SI-3 per l'evacuació de 
persones i el mínim següent:

L'amplada mínima útil es mesura entre parets o barreres de protecció.
    No es descompta l'espai ocupat pel passamà perquè no sobresurt 
    més de 120 mm de la paret o barrera de protecció.
    Es descompta l'espai ocupat pel passamà perquè sobresurt més 
    de 120 mm de la paret o barrera de protecció.
    En trams corbs, l'amplada útil exclou les zones en què la dimensió de 
    l’estesa és inferior a 17 cm.
    Amplada de l'escala lliure d'obstacles.
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CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

013 Escales i rampes

2 - Escales d'ús general

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Trams    Mínim 3 graons. 
   <3 graons, perquè no és itinerari accessible en el cas :
        zones d'ús restringit.
        zones comuns dels edificis d'ús residencial vivenda.
        accesos i sortides dels edificis.
        accés a un estrat o escenari.
    Zones d'ús públic o sense ascensor: Alçada salvada ≤2,25 m.
    Resta de casos: Alçada salvada ≤ 3,20 m.
En zones     d'hospitalitació;    tractaments intensius;    centres d'ensenya- 
ment primari o secundari;    escoles infantils: Només trams rectes.
    Es mantenen esteses i contrapetjes dels graons en la mateixa escala 
    entre dues plantes consecutives. Entre dos trams consecutius de 
    plantes diferents no varien en ±1cm.
    En tram mixtos l'estesa dels graons en el tram corb no es inferior a 
    l'estesa en el tram recte.

Replans     Mateixa amplada com a mínim que els trams, amb la mateixa 
    direcció, i longitud d'1m com a mínim mesurada al seu eix.
    No es redueix amplada en replà entre dos trams que canvien de 
    direcció. Amplada lliure d'obstacles, i sense girs de portes (excepte 
    de zones d'ocupació nula).
    En zones d'hospitalització i tractaments intensius: En canvis de 
    direcció de 180º, el replà té una profunditat ≥1,60m.
    Replans de planta en zones d'ús públic: 
        Disposa de franja de paviment visual i tàctil a l'inici dels trams.
        No presenta passadissos <1,20m ni portes a menys de 40cm del 
        primer esglaó del tram.

Passamans     Escala que salva una alçada >55cm: Disposa de passamans com a 
    mínim a un costat. 
    Passamans als dos costats quan:
        Amplada lliure >1,20m.
        No es disposa d'ascensor com alternativa.
    Amplada del tram >4m:
        Disposa de passamans intermedi. Separació de pasamans ≤4m.
        Escalinates monumentals: Com a mínim un.

    Zones d'ús públic, sense alternativa d'ascensor: Es perllonga 30cm 
    en un extrem mínim.
    Zones d'ús sanitari: És continu en tot el recorregut i es perllonga 30cm 
    en els dos exterms.

    Altura entre 90 i 110cm.
        Escoles infantils i centres d'ensenyança primaria: Disposa d'un 
        altre passamans a 65-75cm.
    Ferm, fàcil d'agafar, separat 4cm mínim del parament i la sujecció no
    interfereix el pas continu de la mà.
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CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

013 Escales i rampes

3 - Rampes

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Pendent Pendent longitudinal d'itineraris accesibles:
    Longituts <3m: Pendent ≤ 10%
    Longituts entre 3-6m: Pendent ≤ 8%
    Longituts > 6m: Pendent ≤6%
    Rampes en aparcaments, per vehicles i persones, no itineraris 
    accesibles: Pendent ≤ 16%
    Pendent longitudinal per la resta de casos: ≤12%
    Pendent transversal en itineraris accessibles: ≤ 2%
(Longituds mesurades en projecció horitzontal).

Trams     Longitud trams d'itineraris accessibles: ≤9m.
    Longitud trams no itineraris accessibles: ≤15m.
    En aparcaments, per vehicles i persones, no es limita la longitud.

Amplada útil: Compleix DB SI-3, Art.4 i com a mínim la següent:

L'amplada mínima útil es mesura entre parets o barreres de protecció.
    No es descompta l'espai ocupat pel passamà perquè no sobresurt 
    més de 12cm de la paret o barrera de protecció.
    Es descompta l'espai ocupat pel passamà perquè sobresurt més 
    de 12cm de la paret o barrera de protecció.

Amplada útil lliure d'obstacles.
    Amplada entre trams de mateixa direcció: Manté la mateixa amplada.
    Amplada del replà entre trams de diferent direcció: no es redueix.
    Per itinerari accessible:
        Trams rectes o amb radi de curvatura de ≥30m, i amplada ≥1,20m.
         L'inici i final disposa d'espai ≥1,20m en la direcció de la rampa.

Replans     Longitud ≥ 1,50 m.
    Espai sense obstacles, lliure d'obstacles i no escombra cap gir de 
    porta (excepte en zones d'ocupació nula).
    L'arrancada del tram no presenta passadissos <1,20m ni portes a 
    <40cm de l'arrancament del tram o <1,50m si és itinerari accessible.

Página 6 de 7Colňlegi de l'Arquitectura T¯cnica de Barcelona

xdiez
Sello



CTE DB SUA-1, SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

013 Escales i rampes

3 - Rampes

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Passamans     Rampes que salvin alçades >55cm amb pendent ≥6%: Disposició 
    com a mínim en un costat.
    Itinerari accessible amb pendent ≥6% i diferència cotes >18,5cm.:
        Disposa passamans en tot el seu recorregut, inclosos replans, en 
        els dos costats.
        Els cantells lliures tenen un zòcol o element de protecció lateral de 
        10cm d'alçada com a mínim.
        Per trams >3m: Es perllonga horitzontalment 30cm als dos costats.
    Altura entre 90 - 110cm.
    Segon passamans a una altura entre 65-75cm en     escoles infantils i 
    centres d'ensenyament primaria;      en itineraris accesibles.
    Es ferm i fàcil d'agafar.
    Separat del parament vertical mínim 4cm.
    La subjecció no interfereix el pas continu de la mà.

4 - Passadissos escalonats d'accés a localitats en graderies i tribunes

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Graons Dimensions constants de contrapetja.
Les esteses poden tenir dos dimensions que es repeteixen en graons 
alternatius.

Passadissos L'amplada compleix condicions d'evacuació, DB SI-3, Art.4.

014 Neteja dels envidraments exteriors dels edificis d'ús Residencial Vivenda.

Vidres transparents a més de 6m sobre la rasant exterior

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Envidraments no 
practicables o 
dificilment 
desmontables

Si no es possible la neteja des de l'interior: 
    Tota la superfície exterior del vidre està compresa en un radi de 85cm 
     des d'algun punt de la zona practicable situat a ≤1,30m d'alçada.
    Envidraments reversibles equipats amb dispositius de bloqueig en la 
    posició invertida.
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