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Estimat client,

Com a fabricador, instal·lador i mantenidor de portes i persianes, Tecservice està a l'avantguarda europea en el compliment de normatives i 

certificacions.

Des del nostre departament tècnic tenim el compromís de conèixer, adaptar-nos i avançar a les normatives vigents i a les de nova   implantació.

En el compliment d'aquest compromís, Tecservice l'informa que el passat 27 de desembre de 2019, es va publicar el Reial decret 732/2019, de 20 de 

desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) aprovat pel RD 314/2006, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de persones 

amb mobilitat reduïda.

Així mateix, dins del Document Bàsic de Seguretat en Cas d'Incendi (DB-SI), s'introdueixen una sèrie de modificacions, que afecten les portes 

automàtiques situades en rutes d'evacuació, en concret en l'apartat 6.5 “Portes situades en recorreguts d'evacuació”, quedant redactat de la següent 

forma:

6. Portes situades en recorreguts d'evacuació

5.Les portes per als vianants automàtiques disposaran d'un sistema que en cas de fallada en el subministrament elèctric o en cas de senyal 
d'emergència, complirà les següents condicions, excepte en posició de tancat segur:

a) Que, quan es tracti d'una porta corredissa o plegable, obri i mantingui la porta oberta o bé permeti la seva obertura abatible en el sentit de 
l'evacuació mitjançant simple embranzida amb una força total que no excedeixi de 220 N. L'opció d'obertura abatible no s'admet quan la porta 
estigui situada en un itinerari accessible segons DB SUA.

b) Que, quan es tracti d'una porta abatible o gir-batent (oscil·lo-batent), obri i mantingui la porta oberta o bé permeti el seu abatiment en el sentit 
de l'evacuació mitjançant simple embranzida amb una força total que no excedeixi de 150 N. Quan la porta estigui situada en un itinerari 
accessible segons DB SUA, aquesta força no excedirà de 25 N, en general, i de 65 N quan sigui resistent al foc.

La força d'obertura abatible es considera aplicada de manera estàtica en la vora de la fulla, perpendicularment a la mateixa i a una altura de 1000 
±10 mm.

Les portes per als vianants automàtiques se sotmetran obligatòriament a les condicions de manteniment conforme a la norma UNEIX 
85121:2018.
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