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DECRET 3111/1996, de 17 de seternbre, de modificacio del Decret 271t1995. (DOG 2259,23'09-1996)

Article 1
De conformitat amb el que drspom la Ller 2411991 , de 29 de novembre, de l'habitatge i als efectes del que sestableix en aquest Decret, s'enten per

habi6ge tda construcci6 fixa destinada a ser+esiddncia de persones fisiques, o utilitzada com a tal, amb independincia que s'hi desenvolupin altres

usos. Els elements complernentaris de la construcci6 formen part de l'habitatge.

Article 2
2..1 Tots els habitatges de nova edificaci6, els creats per reconversio d'antiga ediflcacio o els obtinguts com a consegiidncia d'obres de gran

rehabilitaci6, entenent per tals l€s que nom6s excloguin I'enderrocament cje les faganes o constitueixin una actuaci6 global en tot I'edifici que afecti la

seva estructura o configuraci6 interior, hauran de tenir, com a minim, el nivell d'habitabilitat objectiva definit a I'annex 1 del present Decret.

2,2 Els habrtatges de protecci6 ofrcial de nova edificacio estaran subjectes a les prescripcions de l'annex 1 del present Decret, amb les especificitats
que es recullen a I'annex 2 d'aquesl.
2-3 La resta d'habitatges hauran de complir els requisits establerts a l'annex 3.

Article 3
3.1 En la nrernrria dels projectes krdsics d'habitatges s'ha de fer constar, per a cada habitatge, la seva classificaci6 com a habatatge complet o reduit,

la seva superficie util i el nombre de peces que conte.
3,2 En els pldnols del projate basic shan d'expressar l€s peces, que han de complir el minim d'habitabilitat, que es classifiquin, com a sala (S) habitacio

(H) cambra higidnica (B) cuina (C) igaleria (G).

Article 4
4.1 per poder atorgar llicdncia d'obres, caldrd que l'Ajuntament hagi realitzat el control relatiu al fet que els habitatges projectats tinguin el ntvell

d'habitabiiitat objectiva estableri al present Decret.
4.2 Aquells municipis que per manca de serveis tdcnics ho demanin podran ser assistits en la realitzaci6 d'aquest control pel Consell Comarcal

corresponen a la seva demarcaci6.

Article 5
No podrd atorgar-se la cd1ula d'habitabilitat als habitatges que no compleixin el nivell d'habitabilitat establert en la present disposici6.

Article 6
Els habitatges nous que hagin obtingut cidula d'habitabilitat, d'acord amb el nivell exigit en el present Decret, hauran de reunir semPre, com a minlm,

les caracteristiques del mateix nivell, per obtenir les successives cdlules que se sol.licitin.

DISPOSICIO TRANSITORIA
-'1, A les soi.lcituds de llicencia dobres corresponents a habitatges que es presentin durant els sis primers mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquest

Decret, els seri d'aplicaci6 el nivelt d'habitabilitat objectiva que estableixen els decrets 346/1 983, de B de juliol, i 571/1 983, de 28 de desembre.

-2. Les ordenances municipals d'edificaci6 iels plans urbanistics s'adequaran en un termini de quatre anys a les prescripcions d'aquest Decret.

DISPOSICIO DEROGATORIA
A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, queden derogats el Decret 346/1 983, de B de juliol, i el Decret 571 /1 983, de 28 de desembre, sense

perjudici del que s'estableix a la disposici6 transitdria primera.
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ANNEX 1

-1 Defihicions
A efectes del present Decret:
1. Un habitatge 6s complet quan esta compost com a mlnim per

una sala, una o m€s habitacions i una cambra higidnica.
2. Un tlabihge€s redudt quan edA compost com a minim per una
sala i una cambra higidnica, i no cont6 cap habitaci6.
3. Peces principals s6n les sales i habitacions.
4. Una pega pot definir-se com a sala quan compleix:
a) Tenir una superficie util no inferior a 12 m2, sense cap

estrangulament inferior a 1,40 m.
b) Admdre la inscripci6 d'un quadrat que mesuri en planta 2,4O x
2,40 metres.
c) Disposar d'una obertura a un espai exterior obert o pati d'illa

directa a trav6s d'una galeria de manera que entre 0,80 i 1,80
mefes dalgarb tingui corn a minim, una superficie de 0,8O m2. No
pot fer-se a trav6s de la sala fobertura a l'exterior o la ventilaci6
obligatdria de cap altra p€ga.
d) No contenir cap aparell higienic.
e) Si t6 una superflcb inferior a 16 m2, no contenir l'equip

obligatori de cuina.
5. Una pega pc* @finir-se com a habitiaci6 qtnn compleix els

requisits segiients:
a) Tenir 6 o m6s m2 de superficie util.
b) Adrn€fe la inscripci6 d'un quadrat que mesuri en planta 1 ,9O x
1,90 rnetres.
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c) Disposar d'una obertura a espai exterior, pati de parcel.la, pati t I
d'illa, directa o a trav6s d'una galeria, de manera que entre O,80 i
1,8O metres d'algiria tingui, com a minim; una superflcie de 0,4O
m 2 . ,
d) No contenir cap aparell higidnic que sigui un witer, safareig o

abocador.
e) No contenir l'equip obligatori de cuina.
t) Es pugui independitzar.
6. Una pega pot definir-se com a cambra higidnica quan compleix
els requisits seguents:
a) Poder-se independiEar.
b) Tenir lentilaci6 a l'aire lliure directa o a trav6s d'un conducte en

el qual s'activi rnecinicarnent la ventilaci6. Si el conducte es
vertical, la ventilaci6 pot ser activada estiticament.
c) Que cor{ingui witer, dub<a o banyera.
7. Galern €s la pega que t6 un finestral que d6na directament a

l'aire lliure amb una superflcie en algada no inferior a h superficie
en planta de la pega.
8. Una obertura 6s una porta o fine€tra Prac{icaue.
9. ta sr+erflrcie duna obertura €s la del seu pas obert o de la seva
superf icb transhicida.
10. Accds de l'habitatge 6s tota porta que comunica lhabitatg€

amb el seu el seu ederior. Aquest accds no pcil sewir d'acc€s
obligat a qualsevol local que no sQui d'0s exclttsiu del mateix
habitatge, o comunitari.



11. Superflcie ffl interior d'un habitatge o d'una pega 6s la
superflcie dels seus espais interirxs que lenen una algada no
inferior a.1,50 rretres. ta superficie ti(il m inchr t'ocupada pels
tancarnents interns i perirn€hals, fuc o nDbils, ni les superflcies
de tenasses i altres elements exterirors. Tampoc no inclou
l'ocupada pels elements ednrcturals verticals ni per les
canalitzacions o conductes amb una secci6 sup€rior a 0,01 m2.

Quan l'habitatge es desenvolupri en mds d'una planta, es
com@ttlihra com a superficie 6til focupada per l'escala interior.
12. La superficie 6til de l'habitatge s'expressari necessiriament

separart h part conesponent a la superficie interior de la part que
conespon a b supa'frcie despb exteriors d'0s prinatiu. En tot cas,
les superficies mlnirnes que es regulen en la present disposici6
s'han d'entendre referents a la superflcie 0til interior.
13- Aparells higidnics s5n els que, amb la corresponent dotaci6

d'aigua conent i desguds, estan destinats a la higiene i l'evacuaci6
del cos humd.

- 2. Nivell d'habitabilitat d'habitatges de nova edificacid, e/s creafs
per reconversi6 d'antiga edificaci6 o e/s resu/tarfs d'una gran
rehabilitaci6.

Tipus: s'ha de poder classificar com habitatge complet o redurt.

Accds
1. Aquest espai ha de tenir un sistema d'il.luminacio artificial de

manera que quan s'hi transita quedi il_luminat.
2. L'acces a l'habitatge s'ha de fer a trav6s d'un espai p0blic, d'un
espai com0 o d'un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui
acc6s de la mateixa manera.
3. Ascensors.
a) Els edificis hauran de disposar d'un ascensor quan es

compleixin qualsevol d'aquests suposits:
Que el recorregut d'acc6s que uneix la via p0blica amb qualsevoi
habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 3 o m6s plantes.
Que el reco;-regut d'acc6s que uneix la via ptiblica amb qualsevol
habitatge impklui pujar o baixar un desnivell de mds de 12 metres.
Quan en una caixa d'escala d'un edifici hi hagi mes de 12

habitatges per sobre o sota de la planta d'acc6s.
b) Els edificis hauran de disposar de dos ascensors quan es

compleixin qualsevol d'aquests supdsits:
Que el recorregut d'acc6s que uneix la via prlbiica amb qualsevol
habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 6 o m6s plantes.
Que el reconegut d'acc6s que uneix la via prlblica amb qualsevol
habitatge im$qui pujar o baixar un desnivell de m6s de 21 mehes.
Quan en una caixa d'escala d'un edifici hi hagi m€s de 24

habitatges per sobre o sota de la planta d'acc€s.
4. Les portes dels espais d'acc6s a l'habitatge han de tenir una

amplada lliure de 0,80 metres.
5. Els espais d'acc6s a l'habitatge han de tenir una amplada

mfnirna d'1 metre, i permetre el pas d'un rectangle que, en posici6
horitzontal, mesuri 1,90 x 0,50 metres.
6. Els espais d'acc€s a I'habitatge han d'estar ventilats de manera
que, si es desenvolupen a m6s d'una planta, la planta baixa i
l'0ltima tinguin una obertura de ventilaci6 no inferior a 1,@ m2.
L'obertura de la planta superior ha de permetre la ventilaci6
permanent.
7- La superficie dels paraments dels espais d'acces ha de ser

soferta als cops, fins a una algada de 1,50 metres:^

En el cas que l'acc€s disposi d'escales, aqu€stes han de complir
les condicions seg0ents:
8. Que en cada tram d'escafa se salvi, com a mixim un desnivell

de 3,20 mehes.
9. Que l'altura dels graons sigui com a mixim de 0,185 m.
10. Que l'estesa dels graons sigui com a mlnim de O,Z7 m.'l 1. Els graons tiftCran, com a mlnim, una linia de re de 0,27 m

mesurada a O,4O m de la llnia interior del passamd.
12. Eb punts de l'espai d'acc€s on hi hagi un desnivell superior a

O,@ m han de disposar de baranes o elencnts protectors.
1 3. Les escahs hauran de tenir un element prc{ector o barana que

no sigui escalable d'una algada minima de O,g5 m i si la barana
estA composta per b'rffioles, no podra haver-hi entre elles una
separacl5 major de 0,12 m.

Con$rucci6
l-a construcckl que el conforma o l'afecta ha de:
14. Ser ca6 de suportar amb seguretat unes €obrecanegues

dbde200kg rrelrm2.
15. E$ar prctegitta de les humitats del teneny.
16. Serestanca a les aig0es plwials.
17. Evitar h inundad6 de ftrabitatge.
18. Es{ar alllada tdrmicarrent i ac0stbament iestar protegida en

cas d'ancendi.
19. El sdl trepitjable, tant de l'habitatgre corn del seu acc€s. ha

d'estar completament pavimentat, i ser resistent al desgastament
per l'ris normal.

Dimensions
20. Si€s una habihtge reduit, la seva superficie &til ha de ser com
a minim de 20 m2, isi €s complet, de32m2.
21 . L'algada lliure sobre la superficie util de cadascuna de les

peces principals ha de tenir com a minim un valor mrtji de 2,50
metres. En el cas de cambres higitlniques, cuines, distribuidors i
rebedors, aquesta algada serd com a minim de 2,10 metres.
22. El perlmetre de fagana (P) d'un habitatge en relaci6 a la

supefrcie 0til (S) de fhabitatge, mesurat respectivament en metres
lineals i metres quadrats, compliri la formula:

P >= Sl8
El perirneke de fagana d'un habitatge 6s la suma dels perimetres

ederiors de cada una de les seves faganes que donen a un espai
oberi, un paii d'illa de cases o un pati de parcel.la, mesurats de la
segr]ent manefa:
a) No es tenen en compte els cossos sortints.
b) En el cas d'una hgana d'un habitatge a un espai obert o un pati
d'illa de cases, d perimetre d'una fagana es la linia recta que uneix
els punts extrems del tros de fagana que limita l'habitatge.

Per poder considerar un front com a faganes diferents, els
perimetres d'aquestes faganes han de formar entre si un angle
amb un valor situat entre 60 i 120 graus.
c) En el cas d'una fagana a pati de parcel.la, el perimetre €s el

mdxim poligon cdncau inscribible en planta.

Els patis que es consitlrin pel cdlcul dei perlmetre de fagana o ais
que ventilen peces principals han de:
Permdre la inscripci6 d'una circumferdncia de diimetre m6s gran

o igual a una sisena part de I'altura existent entre ei nivell de terra
de l'habitatge i el coronament dei pati.
En el cas que la relaci6 entre I'aigada del pati i la linia recta

horiEontal mixima que es pugui tragar en planta sigui m6s gran o
igual a dos, tenir una presa inferior d'aire des de I'exterior.
En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, tenir una

sortida d'aire en ei seu coronament amb una suoerficie ioual o m6s
gran de la seva superficie en planta.
No donaran servei a aparcaments col.lectius ni industrnrs.

Peces
Les peces principals de I'habitatge han de complir els segrients

requisits:
23. Tenir acc6s amb una amplada minima de O,8O m en la sala i

O/0 m en la resta de peces, inclosos el bany i la cuina.
24. Tot punt de la seva obertura obligatoria a l'exterior ha cie tenir
la visi6, dintre d'un angle de 90 graus la bisectriu de la gual sigui
perpendicular a la fagana, d'un segment horiEontai de 3 m situat
paral.lelament a la fagana a una distdncia de 3 meires.
25. El nombre (n) mdxim de peces de 6 o m6s m2 ltiis en les

quals es divideix un habitatge ha de ser igual o inferior al nombre
que resulti de dividir per deu la superficie [til de l'habitatge (S)
mesurada en metres quadrats, 6s a dir,

n =< S/10
26. Si les peces d'un habilatge estan situades en un local

discontinu, la comunicaci6 entre elles s'ha de fer per mitjd d'un
espat d'[s exclusiu del mateix habitatge.
27. L'amplada minima dels espais interiors de pas serd de 0,90

metres.

Les sa/es
28. Han de tenir la superficie 0til contlnua de 12 m2 que

s'incrementari en 4 m2, si t6 la cuina incorporada, i en 2 m2 per
cada dormitori.
29. No tenir acc€s direcie a cap cambra higidnica que contingui un
water o una dub<a, o banyera.

Les habitacions
30. La superficie mlnima de l'habrtaci6 individual sere de 6,00 m2.
31. En tot habihtge complet hi haura una habitaci6 que tindrd una
superflcie minima de 10 m2.

La cuina
32. la W que cont€ l'equip obligatori de cuina no ha de tenir

acc€s direde a cap cambE higidnica que contingui una water o
una duo<a.

Equip
Ha de tenir una instal.laci6 d'aigua freda i calenta clnent de



tilallera que.
33. Connecti amb tot l'equip que la requereixi.
3. Dbposi d'una clau de pas general, i d'una clau especlfica per
cada cambra higidnica i cuina o dependdncia on hi hagi s€rveis.
35. Si el subministrament es per captaci6 prdpia o per aforament,
disposi d'un dipdsit de reserya de 15O lilres per habitaci6.
36. Com a minim serveixi a un lavabo, la pica de la cuina i una

du&a o banyera.

Ha tfe disposar d'un sistema d'evacuacio d'aigues residuals de
manera que:
37. Connecti amb tot I'equip que el requereixi.
38. Tots eb d€sguassos tinguin un dispositiu sifonic i si en el seu
entorn hi ha una xarxa priblica de clavegueres, connecti amb
aquesa, si no n'hi ha, les aigtles brutes no s'aboquin a l'exterior si
no es depuren prdviament.

Ha de disposar d'una instal.lacio eldctrica que.
39. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada

pe9a.
4O. Tingui un endoli per a cada aparell d'equip obligatori
41- Tingui dos endolls a la sala i a les habitacions i un a ia cambra
higienica. La pega que contingui l'equip de cuina tindrd com a
minim tres endolls.
42. No impliqui un risc a les persones nt pertorbacions en el

normal funcionament d'altres instal-lacions.

Disposar d'un equip higidnic de manera que.
43. Esligui format com a minim per un rentamans, un water i una
ouua.
44. Estiguin inclosos en una cambra de servei higidnic el wdtet i
la dutxa.
45. Si m6s no, una dutxa tingur o admetr directament una ins-

tal.laci6 d'aigua calenta amb la possibilitat d'un consum seguit de
50 litres d'aigua a una temperatura de 4O graus i amb un cabal cie
10 l i tres Der minut.

46. Tota dutxa tingui imperrneabilitzat el seu sol i els seus
paraments fins a una algada mlnima d'1 '90 metres.

Tenir instal.lades o admetre directament la instal.laci6 d'un equip
de cuina de manera que:
47. Estigui format per una pica, un aparell de cocci6 i la resta

d'elernents a qud ens referim en aquest apartat.
48. La pega on esi(7ui inclos tingui com a minim una superficie de
5 m2.

49. Sobre l'emplagament de I'aparell de cocci6 hi haurd o
sadmetri directanent la instal.laci6 d'una campana que evacul els
furns a un espai exterior obert a trav& d'un conducte individual en
el qual sactivi mecanicament l'extracci6. Si el conducte 6s vertical
I'extracci6 Dot ser activada estaticament.
50. Tenir instai.lat o admetre directament la instal.laci6 d'un equip
de rentat de roba de manera que:
51 . La pega on estigui prevista aquesta instal.lacio ha de tenir

ventilaci6 a I'espai exterior, directa o a trav6s d'un conducte en ei
qual s'activi mecenicament la ventilacio. Si el conducte 6s verticai,
la ventilaci6 oot ser activada esteticament.
52. Quan exsteixi la pmibilitat d'estendre la roba, seri a un espai
exterior protegit de vistes del carrer o espai p0blic.

Tenir instal.lada o admetre directament les instal.lacions d'un
equip de telecomunlcaclons de manera que:
53. Els habitatges puguin disposar d'una instal.laci6 de telefonia

amb una presa com a minim, i una instal.laci6 d'antena de televisi6
i radro, amb una presa com a minim.

Els desnivells que puguin representar un perili per les persones
hauran de.
54. Estar protegits per elements protectors o baranes resistents

als cops, que no siguin escalables, d'una algada mlnima de 0,95 m.
i si la baranaestdcomposta per brdndoles, no podra haver-ha entre
elles una separaci6 major de 0, 1 2 m.

ANNEX 2

Habitatges de Protecci6 Oficial
- 1. Habitatges
Als habitatges de proteccio oficial s'exigiran, a m6s a m6s de les
prescripcions establertes al nivell d'habitabilitat per habitatges
nous, les especificacions d'aquest annex-
Tots els habitatges de protecci6 oficial seran complets.

-2. Supeiicies
2.1 La superficie 0til mixima serd de 90 m2.
2.2 En el cas de families nombroses, l'habitatge podrd augmentar
la seva superficie 0til fins a un mdxim de 1 10 m2.

Garatges vinculats als habitatges
-3. Garalges
Superficie
3.1 La superfioe minitna dels garatges serd cie 14 m2 per vehtcle,
inclosl'la part corresponent a rampes, espais de maniobra, etc.
perd rn la superfioe conesporrent a serveis, vestibuls d'ascensors,

3.2 La superficie ftil m?uima admesa serd de 3O m2,

4. Amensions mlnimes.
4.1 La dimensi6 minima per plaga, sense considerar accessos,

serd de 2.20 x 4.5O m.

-5. Accessos
5.1 Tindran una amplada minima de 3,00 m.

5.2 Tindran un pendent mdxim del 20%
5.3 Si I'acc6s serveix directament un estacionament en bateria,

tindre una amplada de 4,50 m.
5.4 Els trams en corba tindran una radi de gir, mesurat a I'eix, com
a minim de 6,00 m.
5.5 Dispcari dun espai de connexio amb la via p(blica que tingui
un pendent mixima del 4% iuna fonddria minima de 4,50 m.

-6. Ventilaci6
6.1 La ventilaci6 podri ser natural o forgada i es dimensionard de
manera que no permeti l'acumulaci6 de fums i gasos-
6.2 Les xemeneies de ventilaci6 mecdnica es perllongaran fins a
1,00 m per damunt de la coberta de l'edifici.
6.3 La ventilaci6 a trav6s de les obertures de fagana garantird la
dispersi6 de I'aire viciat de manera que no causi moldsties als
habitatges supertors.
6.4 Estard dotat d'un desguirs connectat a la xarxa d'evacuaci6 o
pou filtrant.

Trasters vinculats als habitatges
-7 Yrasters
7.1 Es destinaran a aquest us exclusiu.
7.2 Tindran l'acc€s des de l'exterior o des d'un espai d'0s

comunitari i no seran incorporables a I'habitatge.
7.3 La superficie util no superard el 15 % de la superficie ttil de

l'habitatge al qual esta adscrit.
7.4 La il.luminaci6 exterior, si en t6, estara situada per damunt

d'1 .80 m del nivell del local.
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ANNEX 3

-1 Definicions
Als efr{es del present DecYet seran d'aplicaci6 als habitatges

usats les prescripcions seguents:
1. Un habitatge €s complet quan esti compost com a minim per

una sala, una o n€s habitacions iuna cambra higGnica.
2. Un habiHge €s redun quan 6ta compost com a mlnim per una
sala iuna cambra higienica, i no cont6 cap habitaci6.
3. Peces principals s6n hs sales i habitacions.
4. Una pega pot definir-se corn a s.rla guan comdeix:
a) Tenir una superflcie Util no inferior a 10 m2.

b) Admetre la inscripci6 d'un quadrat que mesuri en planta

2,4D>Q,4Dmetrs.
c) Disposar d'una obertura a un espai exterior obert, a pati d'itla o
pati de parcel.la directa o a trav€s d'una galeria, de manera que
entre O,8O i 1,80 metres d'aharia tingui, com a rninim, una
superficie de O,8O m2,
d) Nc contenir cap apareil hQi€nic.
e) Si t€ una superflcie inferior a 14 m2, no contenir l'equip

obligatori de cuina, i
f) No fer-se a traGs d'aqtrella l'obertura a l'e(erior o la ventilacio

oblQafidria de cap altra pega.
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5. Una pega pot definir-ee cotn a hatritacir5 quan compleix els
seg0ents requisits:
a) TenirS.o rn€s m2 de superficie 0til.
b) Admetre la inscripcir6 dun quadrat que rnesuri en planta

t,80x1,80 metr€s.
c) Disposar d'una obertura a l'espai exterftx, direc'ta o a trav€s

d'una galeria, de manera que entre O,8O i 1.8O rnetres d'altura
tingui, com a mlnim. una superficie de 0,20 metres quadrats.
d) No contenir cap aparell higirinic que sigui un water, un safareig
o un abocador.
e) No contenir l'equip obligatori de cuina, i
f) Poder-se indePendltzar.
6. Urn pega pd definir-se com a c.rmbra higiCnica quan compleix
els seg0,ents requisits:
a) Poder-se indePendiEar.
b) Tenir rrentrlaci6 a l'aire lliure directa o a trav€s d'un conducte en
qual s'activi mecinicament la ventilaci6. Si el conducte 6s vertical
pot ser activada estaticament.
c) Que contingui witer, dutxa o banyera.
7. Galeria 6s h pega que t6 un finestral donant directament a l'aire
lliure amb una superficie en algada no inferior a la superficie en
planta de la Pe9a.
8. Una obertura a lexterior €s una porta o una finestra practicable-

9. La superfir:ie dure obertura 6s la del seu pas obert o de la seva

superf lcie transl0cida.
'ii','i,i+,iii,-49, Acc6s de l'habitatge 6s tota porta que comunica I'habitatge

anib'€Lceu exterior.
11. slpernde util d'un habitatge 6s la superficie dels seus espais

que ten€n una algada no inferbr a 1 ,5O metres. La superficie ltil no

inclou l'ocupada pels seus tancaments interns i perimetrals, fixos
o mobils, pels elements estructurals verticals i per les
canalitzacions o conductes amb una secci6 superior a 0,010 m2'
12. Aparells higidnics s6n els que, amb la corresponent dotaci6

d'aigua conent i desguds, e.s1an destinats a la higiene i l'evacuaci6
del cos humd.

-2 Nivell d'habitabilitat objectiva per habitatges usats
Tipus
1. S'ha de poder classificar com a habitatge complet o redult

Acc6s
2. Els espais d'acces de l'edifici que el cont6 han de tenir un

sistema elictric d'il.luminaci6 de manera que, quan es transiti per

ells quedin il.luminats.

Construcci6
La construcci6 que els conforma o l'afecta ha de.
3. Ser sdlida.
4. Evitar que trasPui humitat.
5. Ser estanca a les aigtles pluvials.
6. Evitar la inundaci6 de l'habitatge.
7. Et sol trepitjable, tant de t'habitatge com del seu acc6s ha

d'estar c,ompletament pavimentat, no ser polsegos i no implicar
perill a les persones.

Dimensions

8. Si 6s un habitatge redult, h selra superftcie 0til ha de ser corn
a mlnim de 15 m2, isi €s complet de24m2.
9. L'alhra lir.ne sobre h superflcie tdil ha de tenir com a mlnim un

valor mitja de 2,25 metres.

Equip
Tenir una inslal.laci6 d'aigua corent que:
10. Estigui en bon estat.
11. Connecti amb tot t'equip que la requereixi.
12. Si el subministrament 6s per captaci6 propia o per aforament,

disposi d'un diposrt de reserva de 20O litres.

Dlisposar d'un sistema d'evacuaci6 da$ues residuals de malrera
que:
13. Estigui en bon edat.
'14. Connecti amb tot l'equip que el requereixi.
15. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifdnic-
16. Si en el seu entorn hi ha una xanca pfblica d€ clavegueres,

connecti amb aquesta, isi no nhi ha, les aigties brutes no

s'aboquin a l'exterior si no es depuren prdviament.

Si f habitatge esE situat en un nucli urbd, o t6 la possibilitat d'estar

connectat a una xarxa exterior de subministrament d'energia
ela:trie amb condbixs ecornmiques similars a les d'un habitatge
situat al nucli urbd, ha de disposar d'una instal.lacb eldckica
interior de manera que:
'17. Tingui un punt de lium amb interruptor independent a cada

pega.
18. Tingui un endoll per a cada aparell d'equip obligatori.
19. Tingui dos endolls a la sala iun a les habitacions ia la peqa

que contingui l'equiP de cuina.
20. Ni implqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal

funcionament d'altres instal.lacions.

Dispo,sar d'un equip higienic de manera que:
21. Estigui format corn a minim per un lavabo, un water i una dutxa

en bon estat.
22. El water ha d'estar inclds en una cambra higienica.
23. Alnrenp una dub<a tingui o admeti directament una instal.laci6
d'aigua calenta amb la possibilitat d'un consum seguit de 5O litres

d'aQm a una temperatura de 4O graus i amb un cabal de 10 litres
per minut, i
24. La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sol i els seus

paraments fins a una algada d'1,5O metres.

Tenir instal.lat o admetre directament la instal.laci6 d'un equip de

cuina de manera que:
2i Estigui fornrat corn a mlnim per una pica i un aparell de cocci6

eldctric o a gas.
26. Estigui en una mateixa Pega.
27. La g6 on estigui inclds no disposi de cap aparell higidnic

excepte el safareig, i
28. La pega on estigui inclos tingui una ventilaci6 a I'aire lliure

directa o a trav6s d'un conducte en el qual s'activi mecinicament
la ventilaci6. Si el corducte €s vertical, la ventilaci6 pot ser activada
estdticament.


