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CTE DB SUA-9: ACCESSIBILITAT
09D Itineraris accessibles

Element

Aplicable
si no

Compleix

Paràmetre normatiu

Desnivells

Els desnivells se salven mitjançant rampa accessible conforme a
l'apartat 4 del SUA 1, o ascensor accessible. No s'admeten esglaons.

Espais per al gir

En vestíbul d'entrada, o portal, al fons de passadissos de més de 10 m i
davant ascensors accessibles o a l'espai deixat en previsió per a ells:
Diàmetre Ø 1,50 m lliure d'obstacles.

si

Passadisos i pasos

Amplada lliure de pas ≥1,20 m.; Per zones comunes d'edificis d'ús
Residencial Vivenda: Amplada lliure de pas ≥ 1,10 m.
Estrenyiments puntuals: Amplada ≥1,00 m, longitud ≤0,50 m, i amb
separació ≥0,65 m a buits de pas o a canvis de direcció.

Portes

Amplada lliure de pas ≥ 0,80 m mesurada al marc i aportada per no
pas més d'un full.
En l'angle de màxima obertura de la porta, l'amplada lliure de
passada reduïda per la grossor del full de la porta és ≥ 0,78 m.
Mecanismes d'obertura i tancament situats a una altura entre 0,80 1,20 m, de funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una
sola mà, o són automàtics.
A ambdues cares de les portes hi ha un espai horitzontal lliure de
l'escombrada dels fulls de diàmetre Ø 1,20 m.
Distància des del mecanisme d'obertura fins a la trobada en racó ≥0,30m.
Força d'obertura de les portes de sortida ≤25 N ( ≤65 N quan siguin
resistents al foc)

Paviment

No conté peces ni elements solts, tals com graves o sorres. Els peluts
i moquetes estan encastats o fixats al terra.
Els paviments són resistents a la deformació per permetre la
circulació i arrossegament d'elements pesats, cadires de rodes, etc.

Pendent

En sentit de la marxa és ≤ 4%, o compleix les condicions de rampa
accessible, i la pendent transversal al sentit de la marxa és ≤ 2%.

Elements no
accessibles

L'itinerari accessible no disposa d'elements no accessibles com escales,
rampes i passadissos mecànics, portes giratories, barreres tipus torns i
aquells elements que no siguin adecuats per a persones amb
marcapasos o altres dispositius mèdics.
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