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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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0   Significat dels conceptes emprats 

 
 Resistència al foc: “Capacidad de un elemento de construcción para mantener 

durante un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así 
como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el 
ensayo normalizado correspondiente (DPC - DI2)”. 

 Zones de risc especial: “Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los 
edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI1. Los locales y las zonas así 
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 del CTE-
DB-SI1”. 

 
1.  Tipus d’actuacions i com introduir-les a la a la Consulta Prèvia de l’Ajuntament 
de Barcelona 

 
1.1 Consulta prèvia d’intervenció en FAÇANA / PATI / COBERTA / MITGERA amb 

afectació estructural: 

 
Altres opcions 

- Intervenció en el conjunt de l’edifici existent o canvi d’us urbanístic principal de l’edifici. 
- Intervenció en l’exterior de l’edifici. 

En el cas de fer servir mitjans auxiliars, s’haurà de seleccionar també, instal·lacions auxiliars per a la 

realització d’obres. 

 
Resultat de la consulta 

- Consolidació parcial de l’estructura. 
- Actuació en façanes / patis / cobertes / mitgeres. 

 

1.2 Consulta prèvia d’intervenció en l’INTERIOR de l’EDIFICI afectant 

PUNTUALMENT l’estructura (estintolament, reforços puntuals, etc): 

 
Altres opcions 

- Intervenció en l’interior de l’edifici. 
 
Resultat de la consulta, segons les opcions escollides: 

- Obres a habitatge que afectin puntualment l’estructura. 
- Obres en zones comunitàries que afectin puntualment l’estructura.  
- Obres en locals que afectin puntualment l’estructura. 

 

1.3 Consulta prèvia d’intervenció en l’INTERIOR de l’EDIFICI afectant 

PARCIALMENT l’estructura (reforços parcials, consolidació de l’estructura, etc): 

 
Altres opcions 
Intervenció en el conjunt de l’edifici existent o canvi d’us urbanístic principal de l’edifici. 
Actuació parcial de l’edifici. 
 
S’ha d’escollir una de les següents opcions: 

- Consolidació, reforma o rehabilitació de fonaments o estructura. 
- Reforma amb afectació parcial de l’estructura sense canvi d’us urbanístic principal. 
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2.  Normativa d’aplicació 

 
2.1 Àmbit d’aplicació 
 

En quins casos s’haurà de justificar la normativa d’aplicació? 
 

S’haurà de justificar la normativa, en afectacions estructurals en qualsevol zona de l’edifici, 
ja sigui exterior (façana) o interior (habitatges, zones comuns interiors d’un edifici, locals, 
oficines...) i en intervencions estructurals en el conjunt de l’edifici afectant la globalitat del 
mateix.  

 
En quins casos NO s’haurà justificar la normativa d’aplicació? 

 
No s’haurà de justificar la normativa, per exemple, en reparació i passivat d’elements 
estructurals ja existents, de qualsevol zona de l’edifici, ja que no hi ha aportació de cap nou 
element estructural principal (forjats, bigues, pilars).   

 

2.2 Àmbit Estatal 

Código Técnico de la Edificación (CTE)  
 
CTE-DB-SI6. Punt “3 Elementos estructurales PRINCIPALES” 
CTE-DB-SI6. Punt “4 Elementos estructurales SECUNDARIOS” 
CTE-DB-SUA2. Punt “1.1 Impacto con elementos fijos” 
CTE-DB-SE.  

 
2.3 Àmbit Municipal 

Pla General Metropolità (PGM) / Ordenances Municipals d’Edificació (OME i OMR) 
 

OME Secció 1a Habitatges. Article 57 sobre l’alçada mínima lliure. 
OME Secció 2a Locals Comercial. Article 78 sobre l’alçada mínima lliure. 

 
2.4 Aplicació de la Normativa 

CTE-DB-SI6 
Punt “3 Elementos estructurales principales” 
 
“Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si”: 
 
JUSTIFICACIÓ de la resistència al foc SEGONS TAULES 
 
“a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura”. 
 
IMPORTANT! La taula 3.1 es per elements estructurals en qualsevol zona de l’edifici a 
excepció de les zones de risc especial integrades en l’edifici. 
La taula 3.2 es per elements estructurals presents en zones de risc especial integrades 
en l’edifici. 
 
Taula 3.1 
Resistència al foc suficient dels elements estructurals 
 

ÚS DEL SECTOR D’INCENDI CONSIDERAT (1) 

Plantes de 
soterrani (sota 

rasant) 

Plantes sobre rasant 
Alçada d’evacuació de l’edifici (5) 

≤ 15m ≤ 28m > 28m 
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Habitatge unifamiliar (2) R30 R30 - - 

Residencial habitatge, Residencial Públic, Docent, Administratiu R120 R60 R90 R120 

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari R120 (3) R90 R120 R180 

Aparcament (edifici d’us exclusiu o situat sobre un altre ús) R90 

Aparcament (situat sota un ús diferent) (6) R120 (4) 

 
“(1) La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que 
separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior. Los elementos 
estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están contenidos 
en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de 
dicho sector”. 
 
IMPORTANT! En un forjat que SEPARA dos sectors d’incendi, s’ha de considerar com 
a “ús del sector d’incendi”, el del sector inferior. Per exemple: si es fa un reforç 
estructural en el forjat que separa un local comercial a planta baixa i un habitatge a la 
planta primera, s’haurà de considerar com a ús del sector, per entrar a la taula 3.1, 
“comercial”. 
 
IMPORTANT! En un forjat que NO SEPARA dos sectors d’incendi, s’ha de considerar 
com a “ús del sector d’incendi”, el del sector únic. Per exemple: si es fa un reforç 
estructural en el forjat que separa un habitatge a planta baixa i un habitatge a la planta 
primera, s’haurà de considerar com a ús del sector, per entrar a la taula 3.1, 
“residencial habitatge”. 
 
“(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la 
estructura común tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial 
Vivienda”. 
 
IMPORTANT! En habitatges agrupats o adossats, els elements de l’estructura comú 
(elements horitzontals i verticals), s’haurà de considerar com a ús del sector, per 
entrar a la taula 3.1, “residencial habitatge”. 
 
“(3) R180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28m”. 
 
IMPORTANT! En usos, Comercial, Pública Concurrència i Hospitalari, si l’alçada 
d’evacuació TOTAL de l’edifici supera els 28m, la resistència al foc serà R180, en 
comptes de R120. 
 
“(4) R180 cuando se trate de aparcamientos robotizados”. 
 
MPORTANT! En aparcaments robotitzats, la resistència al foc serà R180, en comptes 
de R120. 
 
(5) L’alçada d’evacuació de l’edifici es considera, segons l’Annex SI A: “Máxima diferencia de 
cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda. A efectos de 
determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas más altas del 
edificio en las que únicamente existan zonas de ocupación nula”. 
 
IMPORTANT! L’alçada d’evacuació de l’edifici es l’alçada total des de l’accés al mateix 
(sortida de l’edifici), fins el terra del forjat més alt de l’edifici (origen d’evacuació). No 
es te en compte com a punt més alt, el forjat per exemple, d’una coberta no transitable. 
En el cas de que un edifici tingui més d’una sortida, estan aquestes a diferents cotes, 
es considerarà com alçada d’evacuació, la més desfavorable, es a dir la de major 
alçada. 
 
(6) “Aparcamiento bajo un uso distinto: Un aparcamiento “situado bajo un uso distinto” se 
refiere a un aparcamiento cuya estructura sea soporte de zonas edificadas de otro uso, como 
Residencial Vivienda, Comercial, Administrativo, etc”. 
 
IMPORTANT! Un aparcament situat sota un ús diferent, es refereix a un aparcament el 
qual la seva estructura suporti zones edificades amb un altre ús. Per exemple: quan 
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l’aparcament estigui a sota d’un edifici plurifamiliar, d’un local o edifici comercial, d’un 
local o edifici administratiu, etc. 
 
“Resistencia al fuego en sectores que contienen plantas bajo ransante y plantas sobre 
rasante: En los casos en los que en un mismo sector se den plantas sobre y bajo rasante, la 
resistencia al fuego estructural exigible en todo el sector es la aplicable bajo rasante”. 
 
IMPORTANT! En sectors amb plantes sota i sobre rasant, s’ha de tenir en compte la 
resistència més favorable, que es la de sota rasant. 
 
JUSTIFICACIÓ de la resistència al foc SEGONS CÀLCULS 
 
“b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
anejo B”. 
 
IMPORTANT! En cas de no justificar la resistència al foc de l’estructura mitjançant les 
taules, s’haurà de fer calculant el tems equivalent d’exposició al foc, que representa el 
temps (en minuts) que pot suportar l’estructura durant l’exposició a un incendi, amb la 
formula de l’annex B del CTE-DB-SI. 
 
Taula 3.2 
Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial 
integrades en els edificis (7) 
 

Risc especial Resistència al foc 

Baix R90 
Mig R120 
Alt R180 

 
(7) “No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la 
zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga 
riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en 
cuyo caso puede ser R30. 
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona 
de riesgo especial es función del uso del espacio existente bajo dicho suelo”. 
 
IMPORTANT! La classificació de locals i zones de risc especial, integrats en edificis, es 
pot consultar a la Taula 2.1 del CTE-DB-SI1, apartat 2, i va en funció de l’ús previst i del 
tamany, o de la potencia instal·lada, segons l’ús.  
 
CTE-DB-SI6 
Punt “3 Elementos estructurales principales” 
Resistència al foc de COBERTES LLEUGERES (cobertes que no superen 1KN/m2 de 
càrrega permanent) 
 
“La estructura PRINCIPAL de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 
m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R30 
cuando su fallo no pueda ocasionar daños raves a los edificios o establecimientos próximos, 
ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 
sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya 
carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1kN/m²”. 
 
“La reducción a R30 de las estructuras de cubiertas ligeras conforme al punto 2 se refiere 
únicamente a su estructura PRINCIPAL (vigas, jácenas) mientras que a la SECUNDARIA 
(viguetas, correas) no se le exige resistencia al fuego R”. 
 
“Cuando se tengan dudas sobre el criterio a seguir hay que aplicar lo establecido en SI 6-4, 
donde se considera elementos SECUNDARIOS aquellos cuyo colapso en caso de incendio 
(teniendo en cuenta el momento en el que dicho colapso podría tener lugar) no puede 
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ocasionar daños personales o comprometer la estabilidad global, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendio”. 
 
IMPORTANT! La resistència al foc de l’ESTRUCTURA PRINCIPAL de les cobertes 
lleugeres pot ser R30, si no s’utilitzen per l’evacuació dels ocupants i si la seva alçada 
respecte la rasant no supera els 28m. L’ESTRUCTURA SECUNDÀRIA de les cobertes 
lleugeres, no cal que tingui resistència al foc. 
 
“Techo bajo cubierta como garantía de la resistencia al fuego R exigible a ésta: La existencia 
de un techo con una resistencia al fuego EIt situado debajo de una cubierta a la que le sea 
exigible una resistencia al fuego Rt hace innecesario que la cubierta aporte dicha resistencia, 
siempre que el riesgo de incendio en el espacio o cámara existente entre el techo y la 
cubierta pueda considerarse nulo”. 
 
IMPORTANT! Per exemple: Un forjat sota coberta lleugera d’ocupació nul·la amb 
cambra, ha de tenir EIt, però la pròpia coberta no, si el risc d’incendi en aquest 
espai/cambra, es considera nul. 
 
CTE-DB-SI6 
Punt “3 Elementos estructurales principales” 
Elements estructurals d’una ESCALA PROTEGIDA o d’un PASSADÍS PROTEGIT 
 
“Los elementos estructurales de una ESCALERA PROTEGIDA o de un PASILLO 
PROTEGIDO que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R30. Cuando 
se trate de ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS no se exige resistencia al fuego 
a los elementos estructurales”. 
 
IMPORTANT! Els conceptes d’escala protegida, passadís protegit i escala 
especialment protegida, els podeu trobar en l’annex SI A. 
 
“Resistencia al fuego de la estructura de ESCALERAS EXTERIORES. Un procedimiento 
analítico que determina la acción del fuego sobre los elementos estructurales exteriores, en 
función de su separación y posición respecto de los huecos de fachada por los que les pueda 
alcanzar la acción térmica del incendio, es el Anejo B del Eurocódigo nº 1, UNE-EN 1991-1-2 
"Acciones en estructuras sometidas a fuego". 
Dada la complejidad de dicho procedimiento, una forma práctica de evitar su aplicación es 
cumplir las distancias establecidas en SI 2-1 aunque el tipo de escalera (no protegida) no 
obligue a ello, o bien proteger los elementos estructurales que no cumplan dichas distancias 
respecto de los huecos de fachada, 
interponiendo entre ellos un elemento barrera que sea al menos EI60”. 
 
IMPORTANT! No es necessari dotar de resistència al foc a l’estructura d’una escala  
exterior, si aquesta escala compleix les distàncies respecte als forats existents a la 
façana segons normativa. Si no es compleixen les distàncies mínimes, s’haurà 
d’interposar un element barrera que sigui al menys EI60.  
 
CTE-DB-SI6 
Punt “4 Elementos estructurales SECUNDARIOS” 
 
“Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 
ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el 
caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no 
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
IMPORTANT! A les petites entreplantes, o de terres o d’escales de construcció 
lleugera, no els hi cal cap exigència de resistència al foc, sempre que aquests 
elements no puguin ocasionar danys de qualsevol tipus, en cas de col·lapse. 
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“No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al 
fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos 
por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida”. 
 
IMPORTANT! El forjat que hagi de garantir una R ha de ser accessible mitjançant una 
escala que tingui com a mínim la mateixa R, o en cas contrari, que sigui protegida. 
 

“Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, 
serán R30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se 
establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación 
del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego”. 

 
IMPORTANT! Les carpes hauran de ser R30 o en el seu defecte, ser de la classe M2 i 
disposar del certificat d’assaig de perforació. 
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3.  Quina normativa justificar segons el tipus d'actuació 

 
3.1 Reforma de FAÇANA / PATI / COBERTA / MITGERA amb afectació estructural: 

Código Técnico de la Edificación (CTE): 
CTE-DB-SI6. Punt “3 Elementos estructurales PRINCIPALES” 
CTE-DB-SE. 

3.2 Intervenció en l’INTERIOR de l’EDIFICI afectant PUNTUALMENT l’estructura 

Código Técnico de la Edificación (CTE): 
CTE-DB-SI6. Punt “3 Elementos estructurales PRINCIPALES” 
CTE-DB-SE. 
CTE-DB-SUA2. Punt “1.1 Impacto con elementos fijos” 
 
Si es tracta de local, l’alçada s’ha de justificar segons, 
 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME): 
OME Secció 2a Locals Comercial. Article 78 sobre l’alçada mínima lliure. 

Si es tracta d’habitatge, l’alçada s’ha de justificar segons, 
 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME): 
OME Secció 1a Habitatges. Article 57 sobre l’alçada mínima lliure. 

3.3 Intervenció en l’INTERIOR de l’EDIFICI afectant PARCIAL O TOTALMENT 

ll’estructura 

Código Técnico de la Edificación (CTE): 
CTE-DB-SI6. Punt “3 Elementos estructurales PRINCIPALES” 
CTE-DB-SE. 
CTE-DB-SUA2. Punt “1.1 Impacto con elementos fijos” 
 
Si es tracta de local, l’alçada s’ha de justificar segons, 
 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME): 
OME Secció 2a Locals Comercial. Article 78 sobre l’alçada mínima lliure. 

Si es tracta d’habitatge, l’alçada s’ha de justificar segons, 
 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME): 
OME Secció 1a Habitatges. Article 57 sobre l’alçada mínima lliure. 
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4.  On s'ha de justificar la normativa d’aplicació 
 
4.1     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 l’aparat MD3, s’haurà d’incloure dins 
de l’apartat “MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida” 
 
QUÈ JUSTIFIQUEM? 
 
CTE-DB-SI6. Punt “3 Elementos estructurales principales” 
CTE-DB-SUA2. Punt “1.1 Impacto con elementos fijos” 
OME Secció 2a Locals Comercial. Article 78 sobre l’alçada mínima lliure. 
CTE-DB-SE.  
 
COM HO JUSTIFIQUEM? 
 
- CTE-DB-SI6. Punt “3 Elementos estructurales principales” 
 
La resistència al foc del nou element o elements metàl·lics, en cas de no estar en zones de 
risc especial, s’hauran de justificar segons la taula 3.1 del CTE-DB-SI6, en funció de 
l’alçada d’evacuació TOTAL de l’edifici que s’ha d’informar explícitament (en metres), i en 
funció de l’ús de l’espai on es col·loca aquest element (residencial habitatge, comercial, 
etc). 
 
Si pel contrari, el nou element o elements metàl·lics, estan en zones de risc especial, 
s’hauran de justificar segons la taula 3.2 del CTE-DB-SI6, en funció del tipus de risc 
especial de l’espai on aquesta estructura està continguda. 
 
- CTE-DB-SUA2. Punt “1.1 Impacto con elementos fijos” 
 
S’haurà de justificar l’alçada lliure sota el reforç o nou element estructural afegit a 
l’estructura principal, segons el CTE-DB-SUA2, que no podrà ser inferior a 2,10m en zones 
d’us restringit, ni inferior a 2,20m a la resta de zones, ni inferior a 2m sota el pas de portes o 
forats de pas. 
 
Es consideren zones d’us restringit, segons l’annex A terminologia del CTE-DB-SUA: 
“Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas 
que tienen el carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los 
alojamientos (en uno o más niveles) de uso Residencial Público, pero excluidas las zonas 
comunes de los edificios de viviendas”. 
 
- OME Secció 2a Locals Comercial. Article 78 sobre l’alçada mínima lliure. 
 
En el cas d’afectació estructural en locals comercials, es tindrà en compte aquest article que 
indica que: l’alçada mínima lliure dels locals serà de 2,50m, que es podrà reduir a 2,10m a 
les zones de magatzem, serveis sanitaris i dependencies que no s’utilitzin permanentment 
per personal o públic. 
 
EXEMPLES 
 
Exemple 1:  
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Es fa un reforç estructural en L’INTERIOR D’UN HABITATGE en la planta 2ª, d’un 
edifici plurifamiliar de planta baixa més 10 plantes pis, amb una alçada total 
d’evacuació de 30m. 
 
Segons la taula 3.1 del CTE-DB-SI6, entrem per ús residencial habitatge, i tenint en compte 
que l’alçada total d’evacuació que te el nostre edifici es superior als 28m, ens dona una 
R120.  
Pel que fa a la justificació de l’alçada, ens haurem d’ajustar al que marca el SUA (2,10m en 
interior habitatge, o 2m sota el pas de portes o passos). 
També haurem de justificar el CTE-DB-SE. 
 
Exemple 2:  
 
Es fa un reforç estructural en L’INTERIOR D’UN LOCAL COMERCIAL en la planta 
baixa, d’un edifici plurifamiliar de planta baixa més 10 plantes pis, amb una alçada 
total d’evacuació de 30m. 
 
Segons la taula 3.1, entrem per ús comercial, i tenint en compte que l’alçada total 
d’evacuació que te el nostre edifici es superior als 28m, ens dona una R180.  
Pel que fa a la justificació de l’alçada, ens haurem d’ajustar al que marquen les OME a la 
Secció 2a Locals Comercial, article 78 (l’alçada mínima lliure dels locals serà de 2,50m, que 
es podrà reduir a 2,10m a les zones de magatzem, serveis sanitaris i dependencies que no 
s’utilitzin permanentment per personal o públic). 
D’altre banda, s’hauran de mantenir els 2m mínims sota el pas de portes o passos. 
També haurem de justificar el CTE-DB-SE. 
 
Exemple 3:  
 
Es fa un reforç estructural a la cuina d’un restaurant, de potencia instal·lada 50KW.  
 
Segons la taula 3.2, entrem tenint en compte que la cuina representa una zona de risc 
especial mig, per tant el reforç estructural hauria de tenir R120. Però si aquesta cuina 
estigues ubicada sota un edifici residencial de planta baixa més 10 plantes pis, amb una 
alçada total d’evacuació de 30m, aquest reforç hauria de tenir R180. 
Pel que fa a la justificació de l’alçada, ens haurem d’ajustar al que marquen les OME a la 
Secció 2a Locals Comercial, article 78. 
D’altre banda, s’hauran de mantenir els 2m mínims sota el pas de portes o passos. 
També haurem de justificar el CTE-DB-SE. 
 
Exemple 4:  
 
Es fa un reforç estructural a la façana d’un edifici plurifamiliar de planta baixa més 10 
plantes pis, amb una alçada total d’evacuació de 30m.  
 
Segons la taula 3.2, entrem per ús residencial habitatge, i tenint en compte que l’alçada total 
d’evacuació que te el nostre edifici es superior als 28m, ens dona una R120.  
No es necessari justificar l’alçada sota el reforç, si no hi ha pas per sota d’aquest. 
També haurem de justificar el CTE-DB-SE. 

 

4.2     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, i detalls, on es faci constar 
la resistència al foc dels nous elements aportats a l’estructura principal, mitjançant la 
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corresponent llegenda. També caldrà, en el cas de que aquest nou element estigui integrat 
en l’interior de l’edifici, acotar l’alçada lliure de pas sota el mateix.  
 
NOTA: la informació dels plànols ha de ser coherent i coincident amb la descrita a la 
memòria descriptiva. 

 
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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