
 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
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                   FITXES DE COMPROVACIÓ  
DEL CTE

CTE DB SUA-6

061 Seguretat davant el risc d'ofegament

Piscínes d'ús col·lectiu. (No inclou les destinades  exclusivament a competició o ensenyament, a 
vivendes unifamiliars, banys termals, centres de tractament de hidroteràpia, altes per tractaments 
mèdics)

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Barreres de 
protecció

Piscines sense control d'accés d'infants a la zona de bany:
    Disposa de barreres amb accés a punts previstos mitjançant 
    elements practicables amb sistema de tancament i bloqueig.
    Alçada mínima 1,20m.
    Resistència horitzontal a la vora superior de 0,5kN/m.
    En una alçada compresa entre 30cm i 50cm sobre el nivell del sòl o 
    sobre la línia de inclinació d'una escala no existeixen punts de 
    recolçament, inclosos elements sortints sensiblement horitzontals 
    amb més de 5cm d'element sortint.
    En una alçada compresa entre 50cm i 80cm sobre el nivell del sòl no 
    existeixen elements sortints que tinguin una superfície sensiblement 
    horitzontal amb més de 15cm de fons.
    En escoles infantils, zones d'ús públic en ús Comercial, zones d'ús 
    púbic en Pública concurréncia:    
        No tenen obertures que poden ser atravesades per una esfera de 
        Ø 10cm, expepte les obertures triangulars formades per l'estessa 
        contrapetja i la barana, sempre que la distància entre la línia 
        d'inclinació de l'escala i la  barana no excedeixi de 5cm.
    En piscines situades en zones d'ús públic en edificis o establiments 
    d'usos diferents als citats anteriorment:
        No tenen obertures que poden ser atravesades per una esfera de 
        Ø 15cm, expepte les obertures triangulars formades per l'estessa 
        contrapetja i la barana, sempre que la distància entre la línia 
        d'inclinació de l'escala i la  barana no excedeixi de 5cm.

Vas de piscina     Per piscines infantils: Profunditat ≤ 50cm.
    Per altres casos: Profunditat ≤ 3 m, amb zona/es < 1,40 m.

Es senyalitzen els punts on es supera la profunditat de 1.400 mm, i es 
senyalitza el valor de la profunditat màxima i la mínima en els seus punts 
corresponents mitjançant rètols almenys en les parets del vas i en 
l'andana, amb la finalitat de facilitar-ne la visibilitat, tant des de dins com 
des de fora del vas.

    Canvi de profunditat amb pendent ≤ 10% fins a 1,40m, i pendent 
    ≤ 35% per profunditats més grans.
    En piscines infantils, canvi de profunditat amb pendent ≤ 6%.
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Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Vas de piscina Buits protegits mitjançant reixes o altres dispositius de seguretat que 
impideixen el atrapament d'usuaris.

Material del fons a profunditat ≤ 1,50 m: Compleix com classe de 
resistència al lliscament 3.

Revestiment interior: Color clar.

Andana o platja Resistència al lliscament: Classe 3.

Amplada mínima 1,20m.

El seu disseny evita la retenció de l'aigua.

Escales Profunditat, excepte en piscines infantils:
Profunditat sota l'aigua ≥ 1m, o 30 cm per sobre del fons del got.

Escales col·locades en la proximitat dels àngles del vas i en els canvis 
de pendents.

Distància entre escales: No disten més de 15m entre elles.

Configuració de l'escala: 
    Tenen esglaons antilliscants.
    No presenta arestes vives.
    No sobresurten del pla de la paret del vas.

Pous, dipòsits o construccions obertes que siguin accessibles a persones i presenten risc 
d'ofegament

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Sistemes de 
protecció

Disposa sistemes de protecció tals com tapes o reixes, amb una 
suficient rigidesa i resistència.

Sistemes de 
tancament

Disposa sistemes de tancament que impideixen la abertura per personal 
no autoritzat.
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