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3. ACTUACIONS A L'EXTERIOR 

DE L'EDIFICI 

 
3.1 INSTAL·LACIÓ DE 

CLARABOIES 

 
 
 
1  Casuística i Normativa d’aplicació 

 
1.0   Significat dels conceptes emprats 
1.1   Com indico l’actuació a la Consulta Prèvia de 

l’Ajuntament de Barcelona? 
1.2   Normativa d’aplicació 

1.3   Àmbit d’aplicació 

1.4   Justificació de la normativa d’aplicació 
 

 
 
* 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 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 Casuística i Normativa d’aplicació 
 
 
1.0   Significat dels conceptes emprats 

 
 Celoberts: Espai no edificat situat dins del volum d’edificació i destinat a obtenir 

il·luminació i ventilació. 
 Patis de ventilació: Amb aquest nom es designen espais no edificats, d’igual 

significació que els celoberts, però destinats a il·luminar o ventilar escales o 
dependències diferents de les peces principals dels habitatges. 

 Peces principals d’un habitatge: Les sales i dormitoris d’acord amb la normativa sobre 
condicions mínimes d’habitabilitat. 

 
 

1.1   Com indico l’actuació a la Consulta Prèvia de l’Ajuntament de Barcelona? 
 
L’actuació en claraboies s’indicarà de la següent manera: 

 
Altres opcions           Intervenció en l'exterior de l'edifici     Actuació en cobertes/terrats 
 

 
1.2   Normativa d’aplicació 

 
 

PGM 
 

Article 233 punt 5.d. per CELOBERTS 
 

“Els celoberts podran cobrir-se amb claraboies, sempre que es deixi un espai 
perifèric 
lliure sense tancaments de cap classe, entre les parets del celobert i la  
claraboia, amb una superfície de ventilació mínima del 20 per 100 superior a la del 
celobert.” 
 
IMPORTANT! La superfície de ventilació haurà de ser d’un 20% SUPERIOR a la 
superfície en planta del celobert. Per exemple: un celobert de 6,00 m2 en planta 
haurà de tenir una claraboia amb una superfície de ventilació de 7,20 m2. 
 
Article 234 punt 5. per PATIS DE VENTILACIÓ 

 
“Els patis de ventilació podran cobrir-se amb claraboies, sempre que es deixi un 
espai 
perifèric lliure sense tancament de cap tipus, entre la part superior de les parets del 
pati i la claraboia, amb una superfície de ventilació mínima del 20 per 100 superior a 
la del pati.” 
 
IMPORTANT! La superfície de ventilació haurà de ser d’un 20% SUPERIOR a la 
superfície en planta del PATI. Per exemple: un PATI de 6,00 m2 en planta haurà de 
tenir una claraboia amb una superfície de ventilació de 7,20 m2. 
 

 
 

1.3   Àmbit d’aplicació 
 

En quins casos s’haurà de justificar el 
compliment d’aquesta normativa? 

En quins casos NO s’escau aquesta 
justificació? 

1. Instal·lació d’una claraboia a un pati o 
celobert on no n’hi havia. 
2. Canvi de l’estructura d’una claraboia 
existent. 

1. Canvi de vidres d’una claraboia existent. 
2. Instal·lació d’una claraboia existent que 
s’ha enretirat puntualment per a fer altres 
feines. 
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1.4   Justificació de la normativa d’aplicació 
 

JUSTIFICACIÓ A LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

ON HO 
JUSTIFIQUEM? 
 

La justificació es farà dintre de l’apartat “MD 3 Requisits a complimentar 
en funció de les característiques de la intervenció”. 
En el cas que la Consulta Prèvia generada no inclogui aquest aparat, 
s’haurà d’incloure dins de l’apartat “MD 1 Informació prèvia: antecedents 
i condicionants de partida” 

QUÈ 
JUSTIFIQUEM? 
 

La ventilació de claraboies per CELOBERTS segons el PLA GENERAL 
METROPOLITÀ Article 233 punt 5.d. 
La ventilació de claraboies per PATIS DE VENTILACIÓ segons el PLA 
GENERAL METROPOLITÀ Article 234 punt 5. 

COM HO 
JUSTIFIQUEM? 
 

Per tal de poder justificar la superfície de ventilació de la claraboia caldrà: 
1. Fer el càlcul de superfície en planta del celobert o pati de 
ventilació. 
2. Fer el càlcul de la superfície de ventilació que proposem al 
projecte (alçada de separació de la claraboia respecte al perímetre 
dels paraments x perímetre del paraments del celobert o pati). 
3. Comprovar que la superfície de ventilació que proposem és un 
20% superior a la superfície en planta del celobert o pati de ventilació. 

 
EXEMPLES 

Exemple 1: Tenim un pati de ventilació de dimensions 3m x 4m de perímetre en planta que volem 
cobrir amb una claraboia que separarem 60 cm del parament de base. 

1. Superfície en planta del pati de ventilació = 3 x 4 = 12 m2.  
2. Superfície de ventilació segons projecte = ((3m x 0,30m) + (3m x 0,60m) + ((4m x (0,3m + 

0,6m)/2) x 2) = 0,9m2 + 1,8m2 + 3,6m2 = 6,30 m2. 
3. Superfície necessària de ventilació segons normativa = 12 m2 x 1,20 = 14,40 m2. 
 

6,30 m2 < 14,40 m2 NO COMPLEIX 
 
Exemple 2: Tenim un pati de ventilació de dimensions 3m x 4m de perímetre en planta que volem 

cobrir amb una claraboia que separarem 110 cm del parament de base. 
1. Superfície en planta del pati de ventilació = 3 x 4 = 12 m2. 
2. Superfície de ventilació segons projecte = ((3m x 1,10m) + (3m x 1,50m) + ((4m x (1,10m + 

1,50m)/2) x 2) = 3,3m2 + 4,5m2 + 10,4m2 = 18,20 m2. 
3. Superfície necessària de ventilació segons normativa = 12 m2 x 1,20 = 14,40 m2. 
 

18,20 m2 > 14,40 m2 COMPLEIX 

 
JUSTIFICACIÓ A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 

Apartat DG A Definició arquitectònica de la intervenció 
 
Segons indica la consulta prèvia de l’Ajuntament de Barcelona, caldrà presentar tants 
plànols com siguin necessaris per a la comprensió arquitectònica del projecte i la justificació 
de normativa. 
 
En aquest cas caldrà presentar plànols en planta, alçat o secció amb les cotes suficients per 
poder comprovar que l’alçada de separació de la claraboia respecte al perímetre dels 
paraments és la suficient per a la correcta ventilació del pati o claraboia. 

 
EXEMPLE (secció visió lateral i visió frontal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: la informació dels plànols ha de ser coherent i coincident amb la descrita a la memòria 
descriptiva. 

cota 
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