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* Índex enllaçat, accés directe a l’apartat seleccionat.  

 

 
 
 

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 necessaris per identificar, valorar i justificar les intervencions proposades. 
 
La normativa identificada i descrita en aquest document no conforma la totalitat de la normativa d’aplicació, només 
inclou els paràmetres de revisió definits al Conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Barcelona. 
 
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 
 
  
 
 

Intervenció en  
l'interior de l'edifici  

 
 
 
 
 
 

 
 
*Quan es canvien les fusteries exteriors, 
caldria també informar a la Consulta Prèvia 
d’actuacions en façanes. 
 
 
En cas que l’actuació suposi el canvi d’ús de l’entitat o l’augment del nombre 
d’entitats, el tràmit a escollir és: 

 

Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de 
radiocomunicació 

 
 

 
Altres opcions 

 
 
 

 

Canvi d’ús urbanístic o 
 increment d’entitats 

 
 

 

 
 

OBRES SENSE INCREMENT D'ENTITATS 

 

>>  Obres en més d'una entitat existent afectant    

distribució i/o estructura. 

>> Obres en l'interior d'un habitatge: 

 

       Afectant parcialment o puntualment  l'estructura 

 

       Afectant distribució 

 

       Sense afectar distribució ni estructura 

 

OBRES AMB INCREMENT D'ENTITATS 

 
>> Canvi d'ús urbanístic d'una entitat a habitatge o 

increment del nombre d'habitatges: 

 

NOTA: En quins casos es triarà aquesta opció: 

 

   >> Canvi d'ús de qualsevol ús a habitatge 

   >> Segregació d'habitatge  
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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) 

 

3.  Quina normativa justificar segons el tipus d'actuació 

 
3.1.  Sense increment d’entitats 
 

CTE 
S’han de justificar tots els apartats afectats per la nostra reforma. (Ex: reforç 
estructural CTE DB SI6) 

Decret 
141/2012   

Habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984, per als 
quals s’aplica l’annex 2. 
Habitatges preexistents, construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984, per als 
quals s’aplica la disposició transitòria primera ("que es reuneixin i s’acreditin els 
requisits tècnics d’habitabilitat aplicables en la data d’obtenció de la llicència d’obres 
o, si s’escau, en la data de finalització de les obres de construcció, amb qualsevol 
mitjà probatori admès en dret per a la primera concessió de la cèdula") 
Més info: Documents a l’Abast del CAATEEB 

(PGM) 
(OME i 
OMR) 

Aquestes ordenances seran d’aplicació a totes les obres de nova planta i 
ampliacions o reformes d’edificacions existents que es realitzin dintre del terme 
municipal de l’Àrea Metropolitana i en cap cas es podran reduir les condicions 
preexistents. 
 
Observacions: 
1. Per tal de poder acreditar l’ús urbanístic d’una entitat com a habitatge, caldrà 
presentar la llicència de primera ocupació (en cas d’habitatges posteriors al 1984) o 
qualsevol document que acrediti aquest ús (contractes de lloguer antics, escriptures 
de propietat, plànols d’origen, etc.) sempre i quant s’hi pugui identificar l’ús 
d’habitatge amb anterioritat al 1984. 
 
2. En reformes parcials d’habitatges, la part  del mateix que no sigui objecte de la 
nostra reforma haurà de complir el mínim per habitatge existent segons l’annex 2 del 
Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat en habitatges. 
 
Tot allò que la nostra proposta modifiqui haurà de complir l’establert per les 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació. Sempre amb el criteri de no empitjorament 
de les condicions d’habitabilitat existents. 

 

3.2.   Amb increment d’entitats 
 

CTE S'ha d'aplicar el 100% del seu contingut. 

Decret 
141/2012   

Habitatges de nova construcció, per als quals s’aplica l’annex 1. 
Més info: Documents a l’Abast del CAATEEB 

(PGM) 
(OME i 
OMR) 

S'ha d'aplicar el 100% del seu contingut. 
Observacions: 
1. El càlcul de la densitat d’habitatges permesos en una parcel.la es calcula segons 
l’Art.180 de les OME (a l'apartat MD2 de la memòria). 
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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 
QUADRES DE SUPERFÍCIES 
FITXES (amb informació detallada i concreta del projecte) 

 
Apartat DG A Definició arquitectònica de la intervenció 
 

Detalls constructius, acotació dels plànols, anotacions, grafiat d’elements, quadres de 
superfícies, etc. 

 

4.2     Amb afectació estructural 
 
Per exemple, casos en que es realitza algun tipus de reforç de l’estructura existent, estintolament 
i/o obertures de noves finestres. 

 
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 d'estintolaments, 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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