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                   FITXES DE COMPROVACIÓ
DEL CTE

CTE DB SUA-9: ACCESSIBILITAT

09G Altres elements accessibles

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Mecanismes 
accessibles

    Alçada compresa entre 80 i 120 cm. quan es tracti d'elements de 
    comandament i control, i entre 40 i 120 cm. quan siguin preses de 
    corrent o de senyal.
    Distància a encontres en racó ≥ 35 cm.
    Els interruptors i els botons d'alarma són de fàcil accionament 
    mitjançant puny tancat, colze i amb una mà, o bé de tipus automàtic.
    Tenen contrast cromàtic respecte de l'entorn.
    No disposa d'interruptors de gir i palanca.
    No disposa d'il·luminació amb temporització en cabines de lavabos 
    accessibles i vestuariss accessibles.

Plaça d'aparcament 
accessible

    Pròxima a l'accés per als vianants a l'aparcament i comunicada amb 
    ell mitjançant un itinerari accessible.
    Espai annex d'aproximació i transferència lateral: Amplada ≥ 1,20 m. si 
    la plaça és en bateria, podent compartir-se per dues places 
    contigües, i darrere de longitud ≥ 3,00 m si la plaça és en línia.

Plaça reservada     Per a persones amb discapacitat auditiva: Disposa d'un sistema de 
    millora acústica proporcionat mitjançant bucle d'inducció o qualsevol 
    altre dispositiu adaptat a tal efecte.
    Per a usuaris de cadira de rodes:
        Pròxim a l'accés i sortida del recinte mitjançant itinerari accessible;
        Dimensions mínimes:     Aproximació frontal 80 x 120 cm.;         
             Aproximació lateral: 80 x 150 cm.;
        Disposa d'un seient annex per a l'acompanyant.

Punt d'atenció 
accessible

    Està comunicat mitjançant un itinerari accessible amb una entrada 
    principal accessible a l'edifici.
    Amplada del pla de treball ≥ 80 cm. i alçada ≤ 85 cm.
    Espai lliure inferior del pla de treball: 70x80x50cm. (altura x amplada x 
    profunditat), com a mínim.
    En cas de disposar de dispositiu d'intercomunicació: Bucle d'inducció 
    o un altre sistema adaptat.

Punt de trucada 
accessible

    Comunicat mitjançant un itinerari accessible amb una entrada principal
    accessible a l'edifici.
    Compta amb un sistema intercomunicador mitjançant mecanisme 
    accessible, amb rètol indicatiu de la seva funció, i permet la 
    comunicació bidireccional amb persones amb discapacitat auditiva.
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