
Annex 3

QUADRE COMPARATIU PARÀMETRES DE REFERÈNCIA
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Annex

3.1 EDIFICIS PÚBLICS

 i supressió de barreres arquitectòniques
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
eam

bulació

A
prehensió

Localització

C
O

m
unicació

Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9

UNE
41500-41501
41520-41522

41523

Requadres ombrejats paràmetres reco-
manats 

ITINERARI EXTERIOR

Almenys un itinerari de vianants accessible que 
comuniqui amb l'interior de l'edifici D SI SI SI

Amplada mínima de pas lliure d'obstacles D a lliure 90 cm
mixt = 300 cm

 120 cm   
(*) 150 cm.

(*) Escanyament puntual a  100 cm  l  
50 cm       

separació a forats de pas o canvi direc-
ció  65 cm

Alçada mínima de pas lliure d'obstacles D 210 cm
mixt = 300 cm (*) *** 300 cm (*) vianant i vehicles

Canvis de direcció (ample lliure pas vianants i gir vehi-
cles) D

inscripció cer-
cle  � 150 cm               

r  6,50 m.
*** ***

Pendent longitudinal màxim D  8 %  4% (*) 6% (*) o condició rampa accessible

Pendent transversal màxim D 2%  2 % 2%

Ressalts o enfondits D *** NO ***

Graons aïllats o escales D NO NO NO

Alçada màxima de vorades D *** *** ***

Guals de vehicles sense envaïr recorregut de vianants D SI *** SI

Paviment dur, estable i sense peces soltes D SI SI SI

Paviment amb textura diferenciada (*) D SI *** ***
(*) per poder detectar els passos de 

vianants

Reixes i registres (*) D

Enrasats amb 
paviment. 

Obertures reixes       
�   3 cm 

*** ***
(*) Disposició enreixat que no puguin 

ensopegar persones que utilitzin bastó o 
cadira de rodes.

Comunicació amb transport públic accessible D SI *** ***
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
eam

bulació

A
prehensió

Localització

C
O

m
unicació

Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9

UNE
41500-41501
41520-41522

41523

Requadres ombrejats 
paràmetres recomanats 

APARCAMENT RESERVAT -adaptat -

Places d'aparcament reservades per a 
vehicles que transportin PMR D

10 a 70 places;  
1 plaça adaptada. 

71 a 100; 2  
101 a 150; 3   
151 a 200; 4   

 Cada 200 places; 1   
  Mes de 1000;10 

places adaptades.

Aparcament sup.      100 
m2  1plaça aparcament           

 - Residencial públic: per 
c/ allotjament accessible.             

- Aparcament públic:per c/ 
33 o fracció.                  

 - Altres usos: per c/ 50 
aparcament o fracció fins 

200 places i 1 plaça més per 
c/ 100 places addicionals 

Almenys 1 al car-
rer quan no disposi 

de garatge 

Places situades pròximes a les entrades 
accessibles D SI SI (*) SI (*) comunicada amb un 

itinerari accessible

Dimensions mínimes de la plaça D bateria:220x450cm
Filera: 220x450cm *** bateria:220x450cm              

Filera: 200x450cm 

Senyalització horitzontal a la plaça d'apar-
cament (*) L SIA *** Superfície blava, 

SIA o ambdós 

Senyalització vertical de la plaça d'apar-
cament L

Senyal verti-
cal:    Simbol SIA.       
"reservat a per-

sones amb mobili-
tat reduïda"

***

Senyal vertical: 
Símbol SIA. "res-
ervat a persones 

amb mobilitat 
reduïda"

Espai d'apropament a cada plaça (pot ser 
compartit) (*) D

 a = 90 cm            
Inscripció cercle   
�  150 cm davant 
la porta del con-

ductor

Plaça en bateria, apropa-
ment lateral   120 cm 

Plaça en línia, apropament 
posterior  300 cm 

100 x 450 cm

(*) Aparcaments en bate-
ria aquest espai pot coin-

cidir 20 cm màxim amb 
amplada de plaça
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
eam

bulació

A
prehensió

Localització

C
O

m
unicació

Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9

UNE
41500-41501
41520-41522

41523

Requadres ombre-
jats paràmetres 

recomanats 

ACCESSOS

Desnivell màxim sense rampa a l'entrada de 
l'edifici D

 2 cm     amb canto 
arrodonit o aixam-
franat a 45° màxim

No s'admeten graons (*)  2 cm
(*) rampa accessible 

o ascensor acces-
sible

Vestíbul que faciliti la orientació de l'usuari D *** *** SI
Àrea de maniobra mínima al vestíbul D � 150 cm *** � 150 cm

ITINERARIS INTERIORS

Ample mínim de pas a passadissos D 90 cm
zones comúns edif habitatges                  

 120 cm
s'admet 110 m (*)

120 cm

(*) Escanyament 
puntual a  100 cm  l 

 50 cm separació a 
forats de pas o canvi 

direcció  65 cm
Alçada mínima de pas lliure d'obstacles D 210 cm *** 220 cm

Desnivells en general D Cap graó aïllat ni 
escala No s'admeten graons Trams horitzontals es 

salvaran amb rampa

Espai lliure de gir i canvis de direcció D Gir: � 150 cm   Canvi 
direcció: �120 cm � 150 cm (*) � 150 cm

(*) vestíbul entrada, 
porta i fondo de pas-

sadís l > 10m. 

Franja de senyalització fins punt de trucada 
accessible o fins punt d'atenció accessible D ***

Color contrastat amb paviment. 
Relleu 3 ± 1 mm a interiors i 5 ± 1 

mm a exteriors. A = 40 cm.i (*) 
***

(*) acanaladura 
paral·lela a la direc-

ció de la marxa
Amplada mínima de pas lliure a les sortides 
d'emergència (*) D 100 cm 100 cm 100 cm (*) CTE DB-SI

PAVIMENTS

Característiques D NO lliscant Resistents a la deformació (*)
Antilliscant i sense 
brillantor que oca-

sioni enlluernament

(*) catifes i moquet-
es encastats o fixats 

al terra
Diferenciacions per avís i localització d'ele-
ments de risc D *** *** SI

Ressalts, vores o forats que puguin ocasionar 
ensopegades D *** NO NO

Alfombres enrasades amb el paviment D *** *** SI
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
eam

bulació

A
prehensió

Localització

C
O

m
unicació

Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9

UNE
41500-41501
41520-41522

41523

Requadres ombre-
jats paràmetres 

recomanats 

PORTES

Amplada mínima de porta o una de les fulles a 
portes dobles D  80 cm  80 cm (*) 80 cm

(*) amplada reduïda 
pel gruix porta  78 

cm

Alçada mínima de porta D  200 cm *** ***
Espai lliure de maniobra a ambdós costats 
porta D � 150 cm � 120 cm � 120 cm

Distància mecanisme obertura fins racó A ***  30 cm ***

Força d'obertura portes sortida  A ***   25 N (*) *** (*)  65 N si es resis-
tent al foc 

Mecanismes d'obertura i accionament de 
tiradors A Pressió o palanca

80 > h < 120 cm  a pressió o 
palanca maniobrables amb 
una sola mà o automàtics

Pressió o palanca 
Disseny: ergonòmic, 

forma arrodonida sense 
arestes, long. min. 15 

cm.

PORTES DE VIDRE

Portes amb vidre que no sigui de seguretat L

Sòcol inferior min. 
30 cm alçada. Franja 
horitzontal  min 5 cm 
ample a 150 cm de 
terra i marcat con-

trast de color 

***

Sòcol inferior min. 35 
cm alçada. Franja horit-
zontal  3 a 5 cm ample 
situada                 h1 = 

85-110 cm i h2 =150-170 
cm de terra i marcat 

contrast de color 
Protecció anti-ajupides i avís acústic-lluminós 
a portes automàtiques corredisses A *** *** SI
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
eam

bulació

A
prehensió

Localització

C
O

m
unicació

Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9

UNE
41500-41501
41520-41522

41523

Requadres ombre-
jats paràmetres 

recomanats 

ESCALES

Amplada mínima D  100 cm
80 a 140 cm segons ocupació 

i tpus edifici (*)
110-180 cm   en funció 

del trànsit

(*) Secció SI 3 del 
DB-SI  (min taula 

4.1        SUA 1)

Directriu tram escala D Recta o lleugera 
corba Rectes, corbes o mixtes (*) Recta o lleugera corba

(*) Excepte hospi-
tals i centres ensen-

yament.

Paviment antilliscant, tant en sec com en 
mulat D SI SI SI

Passamà a ambdós costats A SI SI (*) SI (*) Quan a  120 cm

Altura del passamà (mesurada des de la bora 
de cada graó) i altres condicions A

90-95 / 80-85 cm. 
Ferm i fàcil d'agafar. 
Separació  4 cm del 

parament. Sistema 
subjecció no interfe-
rirà el pas continu de 

la mà.

(*)  90-110 cm. Ferm i fàcil 
d'agafar. Separació  4 cm 
del parament. Sistema sub-
jecció no interferirà el pas 

continu de la mà.

90 - 105 cm (*)  h = 65-75 cm 
escoles infantils

Passamans continus a tot el recorregut (*) A SI
SI  - edif. sense ascensor a 

un costat. Edif sanitaris amb-
dós costats 

SI

(*) Perllongats 30 
cm min. més enllà 

dels extrems a 
l'acabament d'es-

cala.

Passamà central tram escala A *** a  400 cm a  400 cm
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Replans intermedis D L  120 cm L  100 cm L  120 cm

Mesura dels graons (*) D

Estesa  30 cm     
Alçària  16 cm  

Escales amb pro-
jecció en planta no 
recta, la dimensió 

mínima d'extensió de 
30 cm a 40 cm de la 

part interior

Estesa  29 cm     
Alçària  17,5 cm  Escales 
amb projecció en planta no 
recta, la dimensió mínima 

d'extensió de 28 cm a 50 cm 
de la part interior

Estesa:                 28 
- 32 cm         Alçària:                 

13 - 18,5 cm

(*) Estesa NO pre-
senta discontinui-

tats on s'uneix amb 
l'alçària.

CTE:
540mm 2C+H

700mm

Nombre màxim de graons per tram D 12
(*) altura màx. tram 225 cm ús 
públic o edif sense ascensor. 

H  320 cm altres casos
10

(*) 3 graons mínim h 
total a salvar  2,25 

m  (idem. que RD 
141/2012) 

Il·luminació continua sense zones fosques L
 10 lux               

(escala exterior 
durant la nit)

(*)   20 lux ext.   100 lux int. SI (*) SUA 4

Franja de senyalització a embarcament i 
desembarcament d'escala D ***

Color contrastat amb pavi-
ment. Relleu 3 ± 1 mm a inte-
riors i 5 ± 1 mm a exteriors. L 

= 80 cm A = itinerari (*) 

***
(*) acanaladura per-
pendicular a l'eix de 

l'escala

Senyalització a la vora dels graons L *** *** SI

Protecció d'espais inferiors de l'escala, d'al-
tura inferior a 210 cm L SI (*) *** *** (*) escales exteriors
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
eam

bulació

A
prehensió

Localització

C
O

m
unicació

Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9

UNE
41500-41501
41520-41522

41523

Requadres ombrejats 
paràmetres recomanats 

RAMPES   -- accessibles --

Amplada mínima D  90 cm (*) 120cm min 105 - 180 cm
(*) Establert apartats 3 i 4 
CTE DB -(segons indicat 

per escales)

Pendent màxim D L < 3 m 12%         L 3 a 10 m 10%     
L > 10 m 8 %  

L < 3 m 10 %        L < 6 m 8 %           
L > 6 m 6 %  8%

Llargada de tram sense replà (projecció 
horitzontal) D  20 m (*)  9 m access             

  15 m altres  9 m

(*) En unió de trams de 
diferent pendent es col·lo-
quen replans intermedis L 

 150 cm. 
Pendent transversal màxim D 2% 2% (*) *** (*) Rampes adaptades
Directriu recta o lleugerament corba D *** *** SI
Espai lliure inici i final de rampa D � 150 cm � 120 cm � 150 cm
Paviment antilliscant, tant en sec com en 
mullat D SI *** SI

Dimensió mínima de sòcol a rampa D h  10 cm h  10 cm h  10 cm

Barana lateral A Ambdós costats Mín. 1 costat (*)            
 2 costats (**) Ambdós costats (*) si h  55 cm i p  6%   

(**) si h  18,5 cm i p  6% 

Altura de col·locació dels passamans A

90-95 cm. Disseny anatòmic � 
3-5 cm. Separació  4 cm del 

parament. El punt d'inflexió del 
passamà ha de coincidir amb 

l'inici del tram d'escala

(*)  90-110 cm. Ferm i fàcil 
d'agafar. Separació  4 cm del 
parament. Sistema subjecció 

no interferirà el pas continu de 
la mà.

90cm <h1< 105cm           
70cm <h2< 75cm

(*) 65-75 cm Rampes per 
usuaris cadira rodes i/o 

nens 

Passamans continu a tot el recorregut A SI SI (*) SI (*) prolongació 30 cm c/ 
extrem si L rampa  3 m.                  

Il·luminació continua sense zones fosques L *** *** SI

Franja de senyalització a replans, embar-
cament i desemarcament de la rampa D ***

Color contrastat amb paviment. 
Relleu 3 ± 1 mm a interiors i 5 ± 
1 mm a exteriors. L = 80 cm A = 

itinerari (*) 

*** (*) acanaladura perpendi-
cular a l'eix de la rampa.

Longitud mínima de replans intermedis (*) D 150 cm 150 cm 150 cm (*) Amplada de rampa
Protecció d'espais inferiors de la rampa, 
d'altura inferior a 210 cm L SI SI SI
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DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
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Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9
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41500-41501
41520-41522

41523

Requadres ombrejats 
paràmetres recomanats 

ASCENSORS - UNE EN 81-70:2004 

Profunditat mínima de cabina en  el sentit 
d'accés D 140 cm (*) 140 cm 140 cm (*)Edificis superfície en 

planta > 1.000 m2

Amplada mínima de cabina D 110 cm (*) 110 cm 110 cm

Edificis superfície útil  1.000 m2 D *** 125 x 100 cm    140 x 140 cm ***
a) una o dues portes 

enfrontades                  
b) dues portes en angle

Edificis superfície útil > 1.000 m2 D *** 140 x 110 cm        140 x 140 
cm ***

a) una o dues portes 
enfrontades                  

b) dues portes en angle
Portes cabina i recinte (*) D a  80 cm a  80 cm a  80 cm (*) automàtiques
Obertura de portes de recinte i cabina D Automàtica *** ***
Espai lliure davant  les portes de recinte D � 150 cm � 150 cm ***
Senyalització d'obertura i tancament de 
portes CO Sistema lluminós i acústic Sistema lluminós i acústic Sistema lluminós i 

acústic

Botoneres (*) A h =100 - 140 cm *** h = 90 - 120 cm (*) Numeració en Braille o 
en alt relleu

Paviment de cabina D *** *** Antilliscant, dur i fix

Passamans A
h = 90 - 95 cm 

Disseny anatòmic: 3 - 5 cm.           
d  4 cm de paret vertical

***

Almenys a un dels 
paraments de 

cabina h = 90 cm            
± 2,5 cm

Senyalització en planta CO

Al costat de porta, núm. planta 
en alt relleu, grandària min. de 
10x10 cm i h = 140 cm des de 

terra 

*** ***

Mecanismes elevadors i altres ajuts tèc-
nics per salvar petits desnivells (homolo-
gats)

D SI SI SI

Ascensor emergència DB SI taula 4.1 i 
annex SI-A terminologia D *** alçada vacuació(*)    28 m *** (*) 15 m zones hospitalitza-

ció i tractament intensiu
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
eam

bulació

A
prehensió

Localització

C
O

m
unicació

Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9

UNE
41500-41501
41520-41522

41523

Requadres ombrejats 
paràmetres recomanats 

SERVEIS HIGIÈNICS

Comunicat amb un itinerari accessible D *** SI ***

Reserva D 1cabina per cada bateria de 
serveis

1 servei per c/ 10 uds o frac-
ció d'inodor (*) ***

(*) les cabines poden ser 
d'ús compartit per ambdós 

sexes.

Portes D a  80 cm              obertura 
exterior o corredisses

 80 cm. Obertura exterior o 
corredisses (*) 80 cm (*) amplada reduïda pel 

gruix porta  78 cm

Espai lliure de gir i maniobra D � 150 cm � 150 cm
� 150 cm a 30 cm 
de terra i  120 cm 

fins sostre

Bàter. Espai de transferència lateral (*) D 80 cm amplada   80 cm               
fondària  75 cm 80 cm

(*) ús públic espai de 
transferència a ambdós 

costats

Dutxa. Espai de transferència lateral (*) 80 cm amplada   80 cm 80 cm (*) Saient abatible 40x40 cm                    
h = 45-50 cm 

Urinari  D *** (*) Altura bora  30 - 40 cm *** (*) 1 a aquesta alçada quan 
i hagi més de 5 unts. 

Lavabo. (espai apropament) (*) D ample  80 cm               
 altura = 70 cm              

ample  70 cm altura 
cara superior  85 cm                   

fondària  50 cm  

ample  68 cm             
fondària  25 cm 

(*) sense pedestal ni mobili-
ari inferior
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Fàcil d'agafar.       �
30-40 mm. 

Separada paret 45-55 mm. 
Resistència 1kN. Altura 70 - 
75 cm. L  70 cm. Separació 

entre barres 65-70 cm.  

bàter:  2 barres 
abatibles           

 h = 75 cm. 
Distància entre 
eixos 65 i 70 cm

(*) Diferenciats cromàti-
cament  de l'entorn

Alçada d'accessoris i mecanismes A 40 - 140 cm 70 - 120 cm 70 - 120 cm 

Accionament de mecanismes (*) A Pressió o palanca 

Fàcil accionament; puny tan-
cat, colze i una mà o auto-
màtics. Descàrrega vàter a 

pressió o palanca. 

Aixetes mono-co-
mandament              

dist.  màx.   45 
cm     accionament 

descàrrega cis-
terna  vàter adient 

a persones amb 
dificultat de mobi-
litat a extremitats 

superiors

(*)  a) Contrast cromàtic 
respecte l'entorn          

b) NO admès acciona-
ment per gir i palanca                          

c) NO admès l·luminació 
amb temporitzador a 

aseos i vestidors

Ubicació de mirall A Aresta inferior mirall h = 90 
cm 

Aresta inferior mirall h  90 
cm (*)

Aresta inferior 
mirall h = 90 cm 

(*) reclinat almenys 10º 
sobre la vertical

Paviment D Antilliscant en sec i mullat (*) Antilliscant     classe 2                 
35 < Rd  45

Antilliscant en sec 
i mullat. Reixetes i 
desguassos enra-

sats D = 8 mm

(*) CTE DB SUA 1 segu-
retat davant el risc de 

caigudes

Senyalització (*) L

Permetrà lectura tàctil, amb 
senyalització "homes-dones" 
sobre el tirador, amb lletres 

"H" i "D" en alt relleu

símbol SIA complemen-
tat amb fletxa direccio-

nal. Pictograma alt relleu                           
h = 0,80-1,20 m. (*)

*** (*) montant dret  de la 
porta sentit entrada.
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS
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Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
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41520-41522

41523

Requadres ombre-
jats paràmetres 

recomanats 

SALES D'ÚS PÚBLIC

SALES DE TREBALL

Paviment D *** (*) Antilliscant classe 1                  
15 < Rd   35

Antilliscant i sense brillantor que ocasi-
oni enlluernament

(*) CTE DB SUA 1 
seguretat davant el 

risc de caigudes
Espai lliure de gir i maniobra D � 150 cm *** � 150 cm
Amplada mínima de circulació D 120 cm *** 120 cm
Canvis de nivell D amb rampes *** amb rampes
Atansament i accionament d'elements A  120 cm ***  120 cm 
Mobiliari adaptat A SI *** SI

SALES POLIVALENTS, D'ACTES I JUNTES

Paviment D *** Antilliscant Antilliscant i sense brillantor que ocasi-
oni enlluernament

Espai lliure de gir i maniobra D � 150 cm *** � 150 cm
Amplada mínima de circulació D 120 cm *** 120 cm
Canvis de nivell D amb rampes *** amb rampes
Atansament i accionament d'elements A  120 cm ***  120 cm 
Mobiliari adaptat A SI *** SI

Places d'espectador reservades per a 
persones amb limitacions D

Dimensions         
ample x llarg          
80 x 120 cm

a) 1 plaça per cada 100 places 
o fracció.                    

b) espais de més 50 seients 
fixos  (activitat component 

auditiva), 1 plaça per persona 
amb discapacitat auditiva per 

c/ 50 places o fracció    
c) zones d'espera  amb seients 
fixos 1 plaça reservada per c/ 

100 seients o fracció 

Dimensions ample x llarg 80 x 120 cm         
A locals d'espectacles, aules, sales de 
projeccions i teatres; reserva d'espai 

senyalitzat: 
1. per persones amb mobilitat reduïda, 
pròxims a accessos i passadís (120 cm 

ample)                  
 2. zones específiques per persones 
amb deficiència auditiva o visual, on 
aquestes deficiències es redueixin i 

dotades de mobiliari adequat a perso-
nes esquerranes
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CONCEPTE AVALUAT

DALCO PARÀMETRES NORMATIVA OBSERVACIONS

D
eam
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A
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Llei 20/1991 
Decret 135/1995

CTE 
DB-SUA 9

UNE
41500-41501
41520-41522

41523

Requadres 
ombrejats 

paràmetres reco-
manats 

ACÚSTICA

Màxim nivell de soroll a l'exterior CO *** *** 80 dB

Màxim nivell de soroll a tendes CO *** *** 65 dB

Màxim nivell de soroll a oficines d'atenció al públic CO *** *** 55 dB

Màxim nivell de soroll a despatxos CO *** *** 40 dB

Màxim nivell de soroll a menjadors CO *** *** 30 dB

Màxim nivell de soroll a aules formatives i dormitoris CO *** *** 25 dB

Màxim nivell de soroll a sales de concerts i teatres CO *** *** 20 dB

Utilització d'ajuds tècnics per millorar la comunicació 
(bucles magnètics, infrarojos, etc.) CO SI *** SI

IL·LUMINACIÓ

Il·luminació uniforme a tot l'itinerari, evitant zones fosques L
 10 lux    

(escala exterior durant la 
nit)

  20 lux ext.   100 lux int. SI

Canvis sobtats d'il·luminació L NO *** NO
Col·locació de fonts de llum per evitar enlluernaments L SI *** ***
Nivell d'il·luminació a espais exteriors L *** *** 20 lux

Nivell d'il·luminació a interiors visitats amb poca freqüència 
sense percepció de detall L *** *** 50 lux

Nivell d'il·luminació a interiors contínuament ocupats, amb 
tasques visuals sense percepció de detall L *** *** 200 lux

Nivell d'il·luminació a interiors amb activitats que exigeixin 
una distinció extremadament fina o sota condicions de con-
trast extremadament difícils

L *** ***  1000 lux
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SENYALITZACIÓ
Alt contrast cromàtic entre els caràcters i símbols con-
tinguts a cada senyal i la superfície de la mateixa L SI *** SI

Homogeneïtat en el disseny de senyals L SI *** SI

Superfície que no provoqui reflexes ni enlluernament L SI *** SI

Grandària  mínima dels caràcters (depenent de la distàn-
cia estimada de lectura) L 4 - 150 cm ***

5 m …...….14 cm
   4 m ...…..…11 cm 

3 m …...…8,4 cm  
2 m …...…5,6 cm  
0,5-1 m ….....3 cm

Utilització de símbols senzills i fàcilment comprensibles L SI *** SI

Entrades a l'edifici accessibles L *** símbol SIA complementat 
amb fletxa direccional ***

Itineraris accessibles L *** símbol SIA complementat 
amb fletxa direccional ***

Itinerari accessible que comuniqui la via pública amb els 
punts de trucada o amb els punts d'atenció accessibles L símbol SIA complementat amb fletxa direccional

Ascensors accessibles L símbol SIA complementat amb fletxa direccional. Indicació Braille i arà-
bic en alt relleu h = 0,80-1,20 m núm. planta (*) 

(*) brancal dret 
sortida ascensor.

Places reservades L símbol SIA complementat amb fletxa direccional

Zones dotades amb bucle magnètic altres sistemes 
adaptats per a persones amb discapacitat auditiva L símbol SIA complementat amb fletxa direccional

Places d'aparcament accessibles L símbol SIA complementat amb fletxa direccional

Serveis higiènics accessibles L símbol SIA complementat amb fletxa direccional
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MOBILIARI I EQUIPAMENT

Reserva mínima D 1 element de mobiliari d'ús  
públic per cada ús diferenciat 1 punt d'atenció accessible (*) ***

(*) alternativa es podrà 
disposar un punt de 

trucada accessible per 
rebre assistència.

Elements sortints o volats D
h  210 cm perllongar les parts 
afectades per aquesta alçada 

almenys fins 15 cm de terra
***

h  210 cm perllongar les parts 
afectades per aquesta alçada 

almenys fins 15 cm de terra

Punt de trucada accessible A ***
a) Comunicat a entrada amb itine-
rari accessible    b) Sistema inter-

comunicador accessible (*)
***

(*) Amb ròtol indica-
tiu de funcionament i 

comunicació bidirecci-
onal amb persones amb 

discapacitat auditiva 

Alçada d'accessoris i 
mecanismes (*) A Zona d'abast         

 40cm  A  140cm

comandament i control                  
80  h  120 cm

preses de corrent o senyal                 
40  h  120 cm

*** (*) distància a trobada 
amb racó  35 cm

Elements de comandament 
(polsadors, etc) A 100  H  140 cm Accessibles 70  H  120 cm 

Atenció al públic (mostra-
dors, finestretes, etc.) A Altura 85 cm llargada  80 cm 

altura inferior 70 cm

a) comunicat a entrada amb itine-
rari accessible

b) Plà de treball ample  80 cm
h = 85 cm màx. espai lliure inferior 

70x80x50 (HxAxP)  (*) 

Altura treball       75 - 85 cm 
Amplada 100 cm Forat inferior:         
h = 68 cm Profunditat forat mín. 

60 cm

(*) Si disposa de dispo-
sitiu intercomunicatiu, 
estarà dotat amb bucle 

d'inducció o similar

Taules A
Altura: 80 cm   

Llargada  80 cm 
altura inferior:  70 cm

***

Altura treball 75 - 85 cm 
Amplada 100 cm Forat inferior:         
h = 68 cm Profunditat forat mín. 

60 cm

Telèfons públics A

Min. 1 a itinerari accessible. 
Elements manipulables:

h  140 cm. (*)        
Cabina-locutori: 80 x 120 cm. 

Espai apropament cabina:             
ample  80 cm  altura  210 cm

*** ***

(*) Part superior ele-
ment més alt manipula-
ble i terra enrasat amb 
paviment circumdant


