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                    FITXES DE COMPROVACIč 
  DEL CTE

CTE DB SUA-2, SEGURETAT DAVANT EL RISC D'IMPACTE O ATRAPAMENT

021 Impacte

1 - Impacte amb elements fixes

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Zones de circulació Alçada lliure de pas: 2,20m, (en zones d'us restringit: 2,10m)

Llindar de les portes: 2m alçada lliure mínima.

En façanes: Els elements fixes que sobresurten es situen a ≥ 2,20 m.

Les parets no tenen elements que surten que no arranquin del sòl, o que 
volen més de 15cm en alçada compresa entre 15-220cm amb risc 
d'impacte.

Element volats Es limita el risc d'impacte amb elements volats a altures <2m, mitjançant 
elements fixes que en restringeixin l'accés fins ells, i que permeten la 
seva detecció pels bastons de persones amb discapacitat visual.

2 - Impacte amb elements practicables

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Passadisos <2,50m 
amplada

Les portes laterals no invadeixen el passadis. (excepte zones d'ús 
restringit i portes de recintes d'ocupació nula)

Passadisos >2,50m 
amplada

Les portes laterals no invadeixen la amplada determinada per les 
condicions d'evacuació.

Portes de vaiven en 
zones de circulació

Disposen de parts transparents o traslúcides, des de els 70cm fins 
1,50m com a mínim.

Portes, portons i 
barreres per 
mercaderies i 
vehicles, en zones 
accessibles a les 
persones.

Hauran de tenir Marcatge CE (UNE EN 13241-1:2004). Instal·lació, ús i 
manteniment conforme a UNE EN 12635:2002+A1:2009. (S'exclou les 
peatonals de maniobra horitzontal de superficie de fulla ≤6,25m² quan 
son manuals, i les motoritzades que a més tinguin una amplada ≤2,50m.)

Portes peatonals 
automàtiques

Hauran de tenir Marcatge CE
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CTE DB SUA-2, SEGURETAT DAVANT EL RISC D'IMPACTE O ATRAPAMENT

021 Impacte

3 - Impacte amb elements fràgils

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Vidres de dimensió 
major >30 cm en 
àrees amb risc 
d'impacte sense 
barrera de protecció

Classificació de prestacions:

Parts vidrades de 
portes i de 
tancaments de 
dutxes i banyeres

Constituïdes per elements laminats o temperats que resisteixen sense 
trencament un impacte de nivell 3, conforme al procediment descrit en la 
norma UNE EN 12600:2003.

4 - Impacte amb elements insuficientment perceptibles

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Grans superfícies 
envidriades (exclòs 
interior d'habitatges)

Per superfícies envidriades sense montants (o separats aquest més de 
60cm) o sense travesanys horitzontals entre 85-110cm.:
Presenten senyalització en tota la longitud, visualment contrastada, 
inferior entre 85 i 110cm i superior entre 150-170cm.

Portes de vidre Portes de vidre sense elements d'identificació: Presenten senyalització 
en tota la longitud, visualment contrastada, inferior entre 85 i 110cm i 
superior entre 150-170cm.

023 Atrampament

Porta colisa

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Distància a objecte 
fixe

La distància fins l'objecte fixe més próxim es 20cm com a mínim.

Elements 
d'obertura i 
tancament 
automàtics

Disposen de dispositius de protecció adequats.
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