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2. MILLORA 

D'ACCESSIBILITAT  
 

 
1  Tipus d’actuacions i com introduir-les a la Consulta       

Prèvia de l’Ajuntament de Barcelona   

 
2   Normativa d’aplicació 

 
3   Quina normativa justificar segons el tipus d'actuació 

3.1    Actuacions a INTERIOR DE ZONES COMUNS 

3.1.1 Sense modificar la distribució ni l'estructura 

3.1.2 Amb modificació de la distribució 
3.1.3 Amb afectació puntual de l'estructura  

3.2     Instal·lació d'ASCENSOR 

3.2.1 Ascensor en exterior d'edifii 
3.2.2 Ascensor en interior d'edifici 

3.2.2.a Ascensor per pati 
3.2.2.b Ascensor per ull d'escala 
3.2.2.c Ascensor per interior d'entitats de l'edifici - habitatge 
3.2.2.d Ascensor per interior d'entitats de l'edifici - local 

 

4   On s'ha de justificar la normativa d’aplicació 
4.1     En tots els casos 

4.2     Amb afectació estructural 

 
5   MÉS INFORMACIÓ 
 

6   INFORMACIÓ i CONSULTES sobre la tramitació de 
l’Informe d’Idoneïtat Tècnica 

 
 
 

IDONEÏTAT TÈCNICA 
Criteris per a la justificació normativa 
Aquest document forma part de la Instrucció Tècnica per a la verificació i control de la documentació per 
obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica per l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu del conjunt és proporcionar 
als tècnics redactors de projectes els criteris necessàries per identificar, valorar i justificar les intervencions 
proposades. 
 
El contingut d’aquests documents pot variar per adaptar-se o actualitzar-se a les interpretacions o 
legislacions vigents.  
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1.  Tipus d’actuacions i com introduir-les a la a la Consulta Prèvia de l’Ajuntament 
de Barcelona 
 
A la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona, a l’apartat de tràmits, el tràmit a escollir és: 
 

Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de 
radiocomunicació 
 
 
 
 
 
Altres opcions 
 
*En cas de modificació de vestíbuls per implantació de rampes, que impliqui també el canvi de la fusteria 
exterior d’entrada a l’edifici, caldria també informar a  la Consulta prèvia d’actuació en façanes. 

 
 
 
 
Intervenció en  
l’interior de l'edifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascensors i  
instal·lacions comunes 
 
**Arrel de l'eliminació de les incompatibilitats a l'hora de informar diferents actuacions a la consulta prèvia, 
en les actuacions d'instal·lació d'ascensors s'hauran de desglossar totes les actuacions necessàries 
informant-les a la consulta prèvia una a una. 
 

Per exemple: 
Per instal·lar un ascensor al pati de l'edifici en que haguem d'executar els buits per l'accés a l'ascensor 
caldrà informar de: 

 Actuació a pati 

 Instal·lació d'ascensor 

 Obres interiors en zones comunes (afectant o no l'estructura) 

Si a més a més, en el supòsit anterior, també hem de modificar el recorregut dels muntants d'aigua i la 
distribució del vestíbul caldrà afegir les actuacions de: 

 Instal·lació de baixants, xemeneies, etc 

 Obres interiors en zones comunes, Afectant distribució 

 

INTERVENCIÓ EN L’INTERIOR DE L’EDIFICI 
 
>> Obres interiors en zones comunes: 
 
>> Afectant parcialment o puntualment l’estructura 
 
>> Afectant distribució 
 
>> Sense afectar distribució ni estructura 
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2.  Normativa d’aplicació 
 

2.1.  Àmbit Estatal 
Código Técnico de la Edificación (CTE)  
 
2.2.  Àmbit Autonòmic 
Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat en habitatges 
 
2.3.  Àmbit Municipal 
Pla General Metropolità (PGM) / Ordenances Municipals d¡Edificació (OME i OMR) 
 
Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la instal·lació 
d’ascensors en edificis existents. 

 
3.  Quina normativa justificar segons el tipus d'actuació 
 

3.1    Actuacions a INTERIOR DE ZONES COMUNES 
 

3.1.1     SENSE MODIFICAR DISTRIBUCIÓ NI ESTRUCTURA 
 
Cal justificar que les actuacions proposades no disminueixen les mesures de seguretat existents. 
 
(1) Es considerarà aquesta actuació només en els casos en què es fa substitució/reparació de 
paviment existent o algun altre tipus d’acabat, etc. 
 

3.1.2     AMB MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ  
 
(2) Es considerarà sempre aquesta actuació en cas que es construeixi una rampa, independentment de 
les seves característiques i/o ubicació. 
 

CTE 

DB-SUA1. Apartat 4.3. Rampas 
DB-SUA1. Apartat 4.2. Escaleras (en cas d’afectació) 
DB-SUA2. Apartat 1.1. Impacto con elementos fijos 
DB-SI1. Apartat 4. Reacción al fuego de los materiales de construcción 

OME 

Art. 70. Vestíbul 
Art. 71. Escala 
Art. 72. Il·luminació dels espais comuns 

 
3.1.3     AMB AFECTACIÓ PUNTUAL DE L’ESTRUCTURA (*) 

(*)A més d’allò indicat en cas de modificació de la distribució de vestíbul 

 
CTE DB-SI6. Taula 3.1. Resistencia al fuego de la estructura 

OME 
Art. 128. Obres que afecten l’estructura 
Art. 129. Permanència 

 
 

INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS 

>> Ascensor a l’interior del volum de l’edifici 
 

>> Ascensor a l’exterior del volum de l’edifici 

http://www.codigotecnico.org/
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/habitatge_millora_urbana/habitatge/publicacions2/22_decret_141_2012/decret141_imp.pdf
http://www3.amb.cat/normaurb2004/
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/212573.pdf
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3.2     Instal·lació d’ASCENSOR  
 

 3.2.1     ASCENSOR EN EXTERIOR D’EDIFICI 
 

CTE 

DB SUA1. Apartado 3. Desniveles.  
                 Apartado 4. Escaleras y rampas (en cas que apliqui).  
                 Apartado 5. Limpieza acristalamientos exteriores. 
DB SUA2. Apartado 1. Impacto. 
DB SUA4. Iluminación (inclús d’emergència) 
DB SUA9. Accesibilidad 
DB SUA. Anejo 9. Terminología (definició ascensor accessible) 
DB SI1. Apartado 1. Compartimentación.  
            Apartado 2. Locales y zonas de riesgo especial.  
            Apartado 4. Reacción al fuego de los materiales de construcción.  
DB SI2. Apartado 2. (Nova coberta) 
DB SI3. Evacuación de ocupantes. Apartado 4.2. Cálculo 
DB SI4. Instalaciones de protección contra incendios 
DB SI5. Intervención de los bomberos. 
DB SI6 Taula 3.1. Resistencia al fuego de la estructura.  

OME 

Art. 70. Vestíbul.  
Art. 71. Escales. 
Art. 72. Il·luminació dels espais comuns. 
Art. 73. Il·luminació i ventilació de les escales. 
Art. 74. Dotacions mínimes dels serveis comuns 
Art. 75. Proteccions en finestres i buits 
Arts. 90 i 96. Nova façana 
Art. 239. Nova coberta 
Secció 3a Aparells elevadors. Arts. 155 a 163. Articles que apliquin  

Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis existents. 
 
1. Criteris tècnics. Punt 1.2. Instal·lació de l’ascensor en l’exterior de l’edifici 

 
3.2.2     ASCENSOR EN INTERIOR D’EDIFICI 

 
      3.2.2.a     ASCENSOR PER PATI 
 

CTE 

DB-SUA1. Apartat 4.2. Escaleras (en cas de modificació degut a la instal·lació) 
DB-SUA2. Apartat 1.1. Impacto con elementos fijos 
DB-SUA4. Iluminación (inclús d’emergència) 
DB-SUA9. Accesibilidad 
DB-SI3. Apartado 4.2. Cálculo 
DB-SI4. Instalaciones de protección contra incendios 
DB-SI6. Taula 3.1. Resistencia al fuego de la estructura 

OME 

Art. 70. Vestíbul 
Art. 71. Escala (en cas de modificació degut a la instal·lació) 
Art. 72. Il·luminació dels espais comuns 
Art. 233 o 234. Celoberts o Patis de ventilació (en cas de claraboia existent que es 
vegi afectada per la instal·lació de l’ascensor). 
Secció 3a Aparells elevadors. Arts. 155 a 163. 

OMR Art. 20. Punts 1, 2 i 4. 

Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis existents. 
 
1. Criteris tècnics. Punt 1.1. Instal·lació de l’ascensor en l’interior de l’edifici 
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      3.2.2.b     ASCENSOR PER ULL D’ESCALA 
 

CTE 

DB-SUA1. Apartat 4.2. Escaleras de uso general (en cas de modificació degut a la 
instal·lació) 
DB-SUA2. Apartat 1.1. Impacto con elementos fijos 
DB-SUA4. Iluminación (inclús d’emergència) 
DB-SUA9. Accesibilidad 
DB-SUA. Anejo 9. Terminología 
DB-SI1. Apartado 4. Reacción al fuego de los materiales de construcción. 
DB-SI3. Apartado 4.2. Cálculo 
DB-SI4. Instalaciones de protección contra incendios 
DB-SI6. Taula 3.1. Resistencia al fuego de la estructura 

OME 

Art. 70. Vestíbul 
Art. 71. Escala (en cas de modificació degut a la instal·lació) 
Art. 72. Il·luminació dels espais comuns 
Art. 73. Il·luminació i ventilació de les escales 
Secció 3a Aparells elevadors. Arts. 155 a 163. 

OMR Art. 20. Punts 3 i 4. 

Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis existents. 
 
1. Criteris tècnics. Punt 1.1. Instal·lació de l’ascensor en l’interior de l’edifici 

 
 

      3.2.2.c     ASCENSOR PER INTERIOR D’ENTITATS DE L’EDIFICI – HABITATGE (*) 
(*)A més d’allò indicat en cas d’afectació d’espais comuns 
 

CTE DB-SI1. Apartado 1. Compartimentación en sectores de incendio 

OME 

Art. 56 a 67. Articles d’habitabilitat que correspongui segons les peces afectades per 
la intervenció. 
Art. 128. Obres que afecten estructura 
Art. 129. Permanència. 

Decret 
141/2012   

Annex 2. Apartats corresponents segons les peces que s’afecti amb la intervenció 

 

      3.2.2.d     ASCENSOR PER INTERIOR D’ENTITATS DE L’EDIFICI – LOCAL (*) 
 (*)A més d’allò indicat en cas d’afectació d’espais comuns 
 

CTE DB-SI1. Apartado 1. Compartimentación en sectores de incendio 

OME Art. 78, 80, 82, 85. Articles segons l’ús urbanístic del local afectat per la intervenció 

 
 

4.  On s'ha de justificar la normativa d’aplicació 
 
4.1     En tots els casos 
 

Apartat MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de la intervenció 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
Apartat DG A Definició arquitectònica de la intervenció 
 

Detalls constructius, acotació dels plànols, anotacions, grafisme dels elements, etc. 
 
Apartat Documents Annexos al Projecte  
 

Quadre de l’annex 3: Llista de requisits de les condicions d’accessibilitat de les bastides. 
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4.2     Amb afectació estructural 
 
Per exemple, casos en que es realitza algun tipus de reforç de l’estructura existent, així com enderroc i nova 
construcció de forjat. 
 

Apartat MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de la intervenció 
 

Definició del paràmetres que ha de complir la nova estructura. Donar compliment al DB SI 6. 
Taula 3.1 Resistència al foc dels elements estructurals. 

 
Apartat MD4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
 

Justificació de l’estructura mitjançant càlculs de la mateixa abans i després de la intervenció. 
 
Apartat DG A Definició arquitectònica de la intervenció 
 

Plànols d'estructures, definició reforços, detalls constructius i acotació dels plànols. 

 
5.  Més informació 

 
Podeu trobar més informació a: 
 
Documentació dels Tallers sobre Idoneïtat Tècnica 
http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/actualitat/Pagines/docmentacio-tallers.aspx 
 
Àrea Tècnica del CAATEEB 
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/Pagines/tecnica.aspx 

 
6.  Informació i consultes sobre la tramitació de l’informe d’idoneïtat tècnica 
 
 
 

Servei d’Idoneïtat Tècnica 
Bon Pastor, núm. 5. 2ª Planta · 08021 Barcelona 

Tel. 93 240 20 60 
idoneitat@apabcn.cat 

www.apabcn.cat 
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