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DE L'EDIFICI 

 
3.3 PROPAGACIÓ EXTERIOR 

 
 
 
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 

 
 Reacció al foc: Resposta d’un material al foc mesurat en termes de la seva contribució 

al desenvolupament del mateix amb la seva pròpia combustió, sota condicions 
específiques d’assaig. 
 

 Resistència al foc: Capacitat d’un element de construcció per mantenir durant un 
període de temps determinat la funció portant que li sigui exigible, així com la integritat 
i/o l’aïllament tèrmic en els termes especificats a l’assaig normalitzat corresponent. 
 

 

1.1   Com indico l’actuació a la Consulta Prèvia de l’Ajuntament de Barcelona? 
 

L’actuació s’indicarà de la següent manera: 
 

Altres opcions           Intervenció en l'exterior de l'edifici     Actuació en façana / pati / 
coberta / mitgera (segons correspongui). 
 

 
1.2   Normativa d’aplicació 

 
 

CTE 
 

CTE-DB-SI (Seguretat en cas d’Incendi). 
SI2 Propagació exterior 
1 Medianerías y fachadas 
 
“1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos 
EI120.” 
 

“2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del 

incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona 

de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo 

protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos 

EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se 

indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los 

planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores 

intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

lineal. 

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la 

fachada del edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% 

de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.” 
 

“3 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por 

fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto 

y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o 

hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos 

EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de 

la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos 

para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá 

reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8).” 
 

“4 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 

superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies 

interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será 
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B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo 

arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde 

una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, 

con independencia de donde se encuentre su arranque.” 
 

 
 

CTE 
 

2 Cubiertas 
 

“1 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por 

la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo 

edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una 

franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en 

una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta 

de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 

riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse 

por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima 

del acabado de la cubierta.” 
 

“2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a 

sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta 

a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no 

sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la 

distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier 

zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.” 

 

“3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior 

de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la 

proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro 

edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara 

superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los 

lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o 

ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).” 
 
IMPORTANT! Tots els Documents Bàsic del CTE inclouen comentaris del Ministeri de Foment amb 
aclariments i interpretacions. Recomanem que consultin els documents actualitzats a 
http://www.codigotecnico.org/ 
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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. Modificació de la composició de la 
mitgera (canvi de material o adició 
d’aïllament). 
2. Modificació de la composició de les 
façanes (canvi de material o adició 
d’aïllament). 
3. Modificació dels buits arquitectònics. 
4. Modificació de la composició de la 
coberta (canvi de material o adició 
d’aïllament). 
5. Modificació de claraboies existents en 
cobertes o creació de noves claraboies. 
 

1. Només es saneja el revestiment existent 
en façanes, patis, mitgeres i es refà amb el 
mateix material. 
2. Només es substitueix la 
impermeabilització de coberta i/o es 
substitueix el paviment per un altre de les 
mateixes característiques. 
 

 
 
 
 
 

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? 
 

1. L’estabilitat al foc (EI) que sigui necessària per a mitgeres o façanes 
segons el punt 1 del CTE-DB-SI 2. 

2. La reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de les 
façanes segons el punt 1 del CTE-DB-SI 2. 

3. Les separacions verticals i/o horitzontals en cas de modificacions de 
buits arquitectònics. 

4. La resistència al foc de la coberta, les separacions i la reacció al foc, 
en cas que sigui necessari, segons el punt 2 del CTE-DB-SI 2. 

COM HO 
JUSTIFIQUEM? 
 

1. Indicant la EI de l’element. 
2. Indicant la reacció al foc dels materials. 
3. Indicant les separacions en vertical i/o horitzontals. 
4. Indicant la REI de l’element, la reacció al foc del material i les 

separacions, segons convingui. 
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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 
comprovar les separacions verticals i/o horitzontals, i indicar la EI o REI de l’element on 
s’intervé. 
 

 
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. 
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