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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 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.  

 
 



Actuacions a l'exterior de l'edifici 
Instal·lació de claraboies 

Criteris per la Justificació Normativa.  
Versió 17/03/2016  

Pàgina 2 de 4 

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

 
 Mitgera: Element vertical separador (vist o ocult) d’un altre edifici. 
 EI: Capacitat d’un element de construcció, per mantenir durant un període de temps 

determinat, la integritat i l’aïllament tèrmic. Aquest últim en la cara no exposada al foc.  
 Classe de reacció al foc: Resposta d’un material al foc, mesurada en termes de la 

seva contribució al desenvolupament del mateix, amb la seva pròpia combustió. 
 

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

L’actuació en les proteccions de desnivells (baranes) s’indicarà de la següent manera: 
 

Altres opcions           Intervenció en l'exterior de l'edifici     Actuació en mitgeres 
 
IMPORTANT! En el cas de fer servir mitjans auxiliars, s’haurà de seleccionar també, instal·lacions auxiliars per a la 

realització d’obres. 

 
1.2   Normativa d’aplicació 

 

CTE 
 

CTE-DB-SI2 apartat 1 punt 4, justificant la classe de reacció al foc. 
 
“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 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”. 
 
IMPORTANT! Els materials que ocupin més del 10% de la superfície del parament 
exterior (en casos on la mitgera tingui consideració de façana), seran com a mínim 
“B-s3, d2” fins una alçada mínima de 3,5m si la mitgera es accessible al públic. 
 
IMPORTANT! Si la mitgera supera els 18m d’alçada la reacció al foc dels materials 
haurà de ser com a mínim “B-s3, d2” en tota la seva alçada. 
 
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/ 

OME 

Article 241 punt 1 Regles sobre mitgeres de les OME 
 

“Quan, com a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable o 
altres causes, puguin sorgir mitgeres al descobert s’hauran d’acabar amb materials de 
façana o, optativament, retirar-se tal com calgui per permetre l’aparició d’obertures 
com si es tractés d’una façana”. 
garanteixin una protecció anàloga.” 
 
IMPORTANT! Les mitgeres al descobert s’han d’executar de tal manera que, el 
material d’acabat de la seva superfície, sigui propi de façana. 

OPU 

Article 67.3 Disposicions comunes a les mitgeres de Paisatge Urbà 
 
“L’adequació de la paret a les condicions de mur exterior requereix la supressió de les 
instal·lacions i elements residuals i el revestiment amb materials propis de façana”.  
 
IMPORTANT! Tenint en compte que la mitgera es considera un mur exterior, aquest 
haurà d’estar lliure d’elements superposats, d’altre banda el revestiment d’aquest mur 
s’haurà de fer amb materials propis de façana. 
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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. Execució d’un nou envà pluvial a la 
mitgera. 
2. Nou revestiment de la globalitat de la paret 
mitgera. 
3. Col·locació d’aïllament tèrmic a la mitgera.   
4. Revestiment de més del 10% de la paret 
mitgera. 

1. Reparació puntual de la paret mitgera. 
2. Pintura del parament, etc...    
 

 
 
 

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? 
 

Article 241 punt 1 Regles sobre mitgeres de les OME. 
Article 67.3 Disposicions comunes a les mitgeres de PAISATGE URBÀ. 
CTE-DB-SI2 apartat 1 punt 1, justificant la “EI” de la mitgera amb l’edifici 
veí. 
CTE-DB-SI2 apartat 1 punt 4, justificant la classe de reacció al foc.  

COM HO 
JUSTIFIQUEM? 
 

Article 241 punt 1 Regles sobre mitgeres de les OME: 
S’ha de dir explícitament que la mitgera al descobert s’ha d’executar de 
tal manera que, el material d’acabat de la seva superfície, sigui propi de 
façana. 
 
Article 67.3 Disposicions comunes a les mitgeres de PAISATGE 
URBÀ: 
S’ha de dir explícitament que la mitgera es considera un mur exterior i 
que per tant haurà d’estar lliure d’elements superposats (instal·lacions, 
etc), d’altre banda, el revestiment d’aquest mur es farà amb materials 
propis de façana. 
 
CTE-DB-SI2 apartat 1 punt 1 
S’ha de justificar que la mitgera (ja sigui descoberta o colindant amb 
altres edificis), té una EI de com a mínim 120 minuts (EI120). 
 
En el cas de no poder assolir aquesta estabilitat al foc (EI120), s’haurà de 
justificar que no es disminueixen les condicions existents de la mitgera i si 
es milloren les seves característiques, inclosa l’estabilitat al foc. 
 
CTE-DB-SI2 apartat 1 punt 4, justificant la classe de reacció al foc. 
 

 En cas d’actuar en més del 10% d’una mitgera que no supera els 18m 
d’alçada: 
 
S’ha de justificar que els materials que ocupen més del 10% de la 
superfície del parament exterior (en casos on la mitgera tingui 
consideració de façana), seran com a mínim “B-s3, d2” fins una alçada 
mínima de 3,5m si la mitgera es accessible al públic 
 

 En cas d’actuar en més del 10% d’una mitgera que supera els 18m 
d’alçada: 
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Si la mitgera supera els 18m d’alçada, haurà de tenir un parament com a 
mínim “B-s3, d2” en tota la seva alçada.  
 

 En el cas de no poder assolir la reacció al foc que li correspondria segons 
els anteriors supòsits, s’haurà de justificar que no es disminueixen les 
condicions existents de la mitgera i si es milloren les seves 
característiques, inclosa la reacció al foc. 

 
 

EXEMPLES 
Exemple 1: Es col·loca un nou aïllament tèrmic a la globalitat de la mitgera modificant a l’hora el seu 

revestiment i acabat. 
 

En aquest cas s’haurà de justificar l’article 241 punt 1 Regles sobre mitgeres de les OME, l’article 67.3 

Disposicions comunes a les mitgeres de PAISATGE URBÀ, el CTE-DB-SI2 apartat 1 punt 1, justificant la 

“EI” de la mitgera amb l’edifici veí i CTE-DB-SI2 apartat 1 punt 4, justificant la classe de reacció al foc.  

Pel que fa a l’estabilitat al foc (EI120) i a la classe de reacció al foc (“B-s3, d2”) i en el cas de NO poder 

assolir les condicions que li correspondrien, s’haurà de justificar que no es disminueixen les condicions 

existents de la mitgera i SI es milloren les seves característiques, incloses l’estabilitat i la reacció al foc. 
 
Exemple 2: Es pinta la globalitat de la mitgera. 
 

En aquest cas no és necessari justificar la normativa d’aplicació, però SI que s’hauria d’indicar que no es 

disminueixen les condicions de la mitgera existent, sinó que es milloren les seves característiques. 

La justificació es podria fer afegint el següent text a l’apartat MD3 o MD1 (en cas d’inexistència de 

l’apartat MD3): 

 

“El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. Per determinar la solució proposada, s’han tingut en compte el compliment 
del CTE, de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació i de les Ordenances Metropolitanes 
de Rehabilitació, però que per la senzillesa tècnica de l’actuació no és necessària la 
justificació del compliment dels paràmetres normatius. En cap cas, es disminueixen les 
mesures de seguretat i accessibilitat existents abans de la reforma. Tampoc es disminueixen 
les condicions de la mitgera existent, sinó que es milloren les seves característiques”. 
 

 

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 i detalls, on es faci constar (per 
exemple amb llegendes) que es trauran els elements superposats i que el revestiment 
d’aquest mur es farà amb materials propis de façana (segons Article 241 de les OME i 
Article 67.3 de PAISATGE URBÀ). També es justificarà la EI (segons CTE-DB-SI2 
apartat 1 punt 1) i la classe de reacció al foc (segons CTE-DB-SI2 apartat 1 punt 4).    
 
En cas de fer servir mitjans auxiliars, aquests també s’hauran de grafiar, tenint en compte 
que, si la mitgera dona a la via pública, caldrà acotar l’espai lliure de pas dels vianants 
segons el Decret 135/1995 (amplada i alçada mínimes de 0,90m i 2,10m respectivament). 
 

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