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                   FITXES DE COMPROVACIÓ 
DEL CTE

CTE DB SUA-3 SEGURETAT DAVANT EL RISC D'APRISONAMENT

031 Seguretat davant el risc d'immobilització en recintes

Portes de recinte

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Per sistemes de 
bloqueig des de 
l'interior

Si les persones poden quedar accidentalment atrapades a dins:
    Existeix un sistema de desbloqueig de les portes des de l'exterior del 
    recinte.
    Tenen il·luminació controlada des del seu interior. (S'exceptua els 
    banys o els lavabos d'habitatges).

Força de obertura Força d'obertura de les portes de sortida ≤ 140 N, excepte en les 
situades en itineraris accessibles, en les quals s'aplica com a màxim 25 
N, en general, 65 N quan siguin resistents al foc.

Força de maniobra 
d'obertura i 
tancament

Es determina la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes 
de maniobra manual batents/ pivotants i lliscants equipades amb pestells 
de mitjana tornada i destinades a ser utilitzades per vianants (excloses 
portes amb sistema de tancament automàtic i portes equipades amb 
ferratges especials, com per exemple els dispositius de sortida 
d'emergència) mitjançant el mètode d'assaig especificat en la norma 
UNE-EN 12046-2.2000.

Serveis accessibles i cabines de vestuaris accessibles en zones d'ús públic

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dispositiu de 
trucada 
d'assistència

Disposa d'un dispositiu a l'interior fàcilment accessible, mitjançant el qual 
es transmet una trucada d'assistència perceptible des d'un punt de 
control i que permet a l'usuari verificar que la seva trucada ha estat 
rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de persones.
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