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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 
 
Posteriorment l’aplicatiu permetrà escollir vàries actuacions en la Consulta Prèvia, incloent la de ”Obres en 
l’interior de l’edifici” 
 
Recordeu que a més de les actuacions al local caldrà afegir a la consulta prèvia totes aquelles 
actuacions complementaries, com ara: 
 Actuacions a façana (modificació de fusteries) 
 Col·locació de rètols 
 Ús de mitjans auxiliars. 

 
 
 
 
 
Intervenció en  
l’interior de l'edifici 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRES SENSE INCREMENT D’ENTITATS 

 
>> OBRES EN L'INTERIOR D'UNA ENTITAT SENSE ÚS 

D’HABITATGE: 

   >> Afectant parcialment o puntualment    

l'estructura 

   >> Afectant distribució 

   >> Sense afectar distribució ni estructura 

 

>> OBRES EN MÉS D'UNA ENTITAT EXISTENT 

AFECTANT DISTRIBUCIÓ I/O ESTRUCTURA 
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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 

 
 
 
 
 
Intervenció en  
l’interior de l'edifici 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CANVI D’ÚS URBANÍSTIC 

 
>> CANVI D'ÚS URBANÍSTIC D'ENTITATS NO 

DESTINADES A ÚS D'HABITATGES: 

>> Canvi d'ús sense necessitat de realització 

d'obres 

>> Canvi d'ús amb realització d'obres que afectin o 

no a l'estructura de l'edifici 

 

OBRES AMB INCREMENT D'ENTITATS 

>> INCREMENT DEL NOMBRE D'ENTITATS NO 

DESTINADES A HABITATGES: 

>> Increment del nombre d'entitats situades en 

planta baixa 

>> Increment del nombre d'entitats no ubicades en 

planta baixa 
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2.  Normativa d’aplicació 
 

2.1.  Àmbit Estatal 
Código Técnico de la Edificación (CTE)  
Reglamento de seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
 

 
2.2.  Àmbit Autonòmic 
Codi d’Accessibilitat 135/1995 
Criteris generals d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a les activitats en edificis existents 
(TAAC) 
 
2.3.  Àmbit Municipal 
Pla General Metropolità (PGM) / Ordenances Municipals d’Edificació (OME) 
Ordenança Municipal de Condicions de Protecció Contra Incendis (ORCPI/08) 

 
3.  Quina normativa justificar segons el tipus d'actuació 

 
CTE Código Técnico de la Edificación 
 
S’han de justificar tots els apartats afectats per la nostra reforma.  
Segons l’àmbit d’aplicació dels DB’s s’aplicarà el 100% del seu contingut en cas de canvi d’ús d’un 
establiment. 

RSCIEI Reglamento de seguridad contra incendios en los Establecimientos 
industriales 
 

Les zones d’ús industrial es regulen segons la seva reglamentació. 

Cal tenir en compte les següents observacions:  

 

 “ A efectos de aplicar el DB SI o el RSCIEI, lo relevante no es si un edificio es una “nave industrial”, 

ya sea desde el punto de vista urbanístico o desde el constructivo, sino si la actividad principal del 

establecimiento implantado en ella es o no industrial, conforme a la definición que el citado 

reglamento hace de dicha actividad.” 

 

 “Por otro lado, un almacén integrado en un edificio de uso no industrial y cuya carga de fuego total, 

ponderada y corregida, calculada según el Anexo 1 del RSCIEI, exceda de 3x106 MJ, se regula 

conforme al RSCIEI” 

 

Codi d’Accessibilitat 135/1995 
 
El que disposa aquest Reglament és d’aplicació a les actuacions que es realitzin a Catalunya en 
matèria d’urbanisme, edificació, transport i comunicació, per qualsevol persona, sigui individual o 
física o bé jurídica, pública o privada 
 

TAAC Criteris generals d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a les activitats 
en edificis existents 
 

Quan l'aplicació de les condicions del CTE DB SUA en obres en edificis existents no sigui 
tècnicament o econòmicament viable o, si s'escau, sigui incompatible amb el grau de protecció, es 
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poden aplicar les solucions alternatives que permetin la màxima adequació possible a les 
condicions esmentades. 
 
L'objectiu de la TAAC és harmonitzar criteris d'aplicació de la normativa vigent d’accessibilitat 
(autonòmica i estatal) als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús 
públic. 
A aquests efectes s’han elaborat els documents següents: 
DT-1 Criteris generals d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a les activitats en edificis 
existents 
DT-2 Taula d'usos i activitats als efectes dels Criteris TAAC 
DT-3 Condicions d’accessibilitat de les cambres higièniques en establiments d’ús públic 
DT-4 Condicions d’accessibilitat de l’accés en establiments d’ús públic 
DT-5 Criteris referents a situacions i elements diversos 

 
PGM / OME Pla General Metropolità / Ordenances Municipals d’Edificació 
 

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. 
 
Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana 
 
Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat 
 
Secció 2a. Locals comercials 
Article 78 - Classificació i condicions generals 
Article 79 - Condicions específiques segons la categoria de local 
Secció 3a. Oficines 
Article 80 - Condicions de caràcter general 
Article 81 - Altres condicions Ordenances d'Edificació 
Secció 4a. Indústries 
Article 82 - Règim de l'establiment Ordenances 
Article 83 - Condicions de caràcter general Ordenances 
Article 84 - Evacuació de residus 
Secció 5a. Hotels, apartaments i altres usos 
Article 85 - Condicions d'habitabilitat  
 

ORCPI/08 Ordenança Municipal de Condicions de Protecció Contra Incendis 
 
Aquesta Ordenança Municipal és d'aplicació als projectes de tota classe d'edificis, construccions, 
establiments, instal0lacions i urbanitzacions, de qualsevol mena d'ús, tant de caràcter públic com 
privat, en els supòsits següents: 
 
a) Les obres de nova construcció. 
b) Les obres d'ampliació, reforma i canvi d'ús dels edificis o establiments. 
c) Les instal0lacions i activitats de nova implantació o llicència. 
d) Les modificacions i legalitzacions d'instal0lacions i activitats existents. 
e) Els projectes d'urbanització. 
 
El SPEIS ha d'emetre un informe preceptiu en els tràmits dels expedients de Sol·licitud de les 
llicències municipals d'obres i/o activitats en els supòsits següents: 
 
a)Edificis o establiments destinats a ús d'habitatge o ús administratiu, si l'alçada d'evacuació és 
superior a 28 m o si la superfície construïda per planta ultrapassa els 1.000 m2 . 
b) Edificis o establiments destinats a ús docent, si l'alçada d'evacuació és superior a 15 m o si la 
superfície construïda ultrapassa els 2.000 m2 construïts o els 300 m2 en el cas de les escoles 
bressol. 
c) Edificis o establiments d'ús sanitari sense hospitalització, si l'alçada d'evacuació és superior a 
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15 m o si la superfície per planta és superior a 750 m2 construïts. 
d) Edificis o establiments destinats a ús sanitari, amb hospitalització. 
e) Edificis o establiments d'ús industrial, si la superfície total construïda és superior a 1.500 m2 o si 
es tracta d'activitats de risc mitjà o alt segons el RD 2267/2004, Reglament de seguretat contra 
incendis en establiments industrials (RSCIEI). 
f) Edificis o establiments d'ús residencial públic si el nombre de places és superior a 20. 
g) Aparcaments per a vehicles amb una superfície superior a 2.500 m2 . 
h) Edificis o establiments destinats a l'ús de teatres i cinemes, bingos, discoteques i similars de 
qualsevol superfície. 
i) Edificis o establiments destinats a ús cultural, esportiu, restauració o edificis o establiments de 
concurrència pública amb una superfície total construïda superior a 500 m2 no inclosos en l'apartat 
h). 
j) Edificis o establiments destinats a ús comercial, si la superfície total construïda és superior a 750 
m2 per planta o si en total supera els 2.500 m2 
 
En cas de trobar-se en un d’aquests cassos cal sol·licitar Informe Previ de SPEIS 

 

 
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. 
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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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