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ANNEX 1

Apartat 1

A l’efecte del que preveu aquest annex, s’entén com a:
Habitatge practicable: l’habitatge que, sense ajustar-se a tots els requeriments 

de l’habitatge adaptat, permet, a les persones amb mobilitat reduïda, l’accés 
i la utilització de manera autònoma dels espais d’ús comú, les habitacions, 

a les necessitats canviants dels seus ocupants i que resti obert a la intervenció dels 
usuaris en la seva compartimentació.

Espais intermedis amb l’exterior: els que, situats fora de l’envolupant tèrmic 
de la superfície habitable interior i que no disposin de calefacció ni refrigeració, 

acústics o de millora de les possibilitats d’estalvi energètic de l’habitatge en 
les diferents estacions climàtiques i orientacions. Es consideren com a espais 
intermedis amb l’exterior les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses 
cobertes.

Dotació higiènica obligatòria: és el conjunt d’aparells higiènics que correspon a 
un habitatge, segons el seu nombre d’habitacions.

Longitud de façana: la que resulta de mesurar la línia recta que uneix els punts 
extrems de la porció de façana que limita l’habitatge.

Perímetre de façana de l’habitatge: el que resulta de la suma de les longituds de 
cada una de les façanes que donin a un espai obert, pati d’illa o de parcel·la, que 

exigides de ventilació i il·luminació. Per considerar porcions de façanes diferents, 
les longituds d’aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor si-
tuat entre 60 i 120 graus, sense tenir en compte els cossos sortints, i en cas d’una 
façana a pati de parcel·la, la longitud de façana és el màxim polígon còncau que es 
pot inscriure en planta.

la cara interna dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de superfície 
útil, en quedarà exclosa la superfície ocupada pels tancaments interiors de l’ha-

les zones amb una alçada lliure inferior a 1,90 m. Quan l’habitatge es desenvolupi 
en més d’una planta, la superfície ocupada per l’escala interior es comptabilitzarà 
com a superfície útil.

Llums directes: en els espais d’ús comú i les habitacions, qualsevol punt de la seva 
apertura obligatòria a l’exterior ha de tenir la visió, dins d’un angle de 90 graus la 



Apartat 2

2.1 Accessibilitat.

de disposar d’un itinerari practicable per accedir a cadascun dels habitatges.
2.2 Accés i espais comuns de circulació.
1. L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai d’ús públic, d’un espai 

comú o d’un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa 
manera.

2. Els espais comuns situats davant de la porta de l’ascensor han de permetre la 
inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre.

El nombre, les dimensions, la ventilació i les característiques de les escales han de 

d’utilització que determina la normativa vigent.

imprescindible per convertir en practicables els itineraris des de l’exterior de l’edi-

baixa més una planta, situats en solars entre mitgeres i que tinguin un màxim de 
quatre habitatges a la planta superior, s’hi admetran les plataformes elevadores per 
a ús dels usuaris dels habitatges.

quan es compleixi qualsevol dels supòsits següents: que el recorregut d’accés que 
uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 

o més, per sobre o per sota de la planta d’accés.
2.5 Patis de ventilació.
1. Els patis, si són coberts per una claraboia, han de tenir una sortida d’aire en el seu 

coronament amb una superfície no inferior a la de la seva superfície en planta.
2. Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no podran utilitzar-

se per a la ventilació directa d’aparcaments col·lectius ni de locals amb activitats 
industrials o sorolloses.

2.6 Dotacions comunitàries.

comunitat, accessible des de l’exterior o zones comunes, d’una superfície mínima 

disposar de desguàs, punt de llum i presa d’aigua.
2.7 Alçada mínima construïda.

ha de ser com a mínim de 2,70 m.
2.8 Infraestructura comuna de telecomunicacions.

-
comunicacions, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de telecomu-
nicacions.

Tots els habitatges han de ser aptes per a l’ocupació de dues persones, i han de 

-
lució per a l’assecat natural de la roba, i tenir una superfície útil interior no inferior 



naturals del clima. En particular, disposaran d’elements arquitectònics que, tenint 
en compte la relació interior-exterior, proporcionin una resposta sostenible als 
requeriments climàtics, i la seva concepció i compartimentació han de garantir la 
ventilació transversal natural provocada per la disposició de façanes i/o patis de 
ventilació.

Resten exclosos del compliment de la condició de ventilació transversal natural 
els habitatges que es trobin en qualsevol dels supòsits següents:

d’aquest planejament amb nous paràmetres i ordenació de volums que comportin 
alteracions en la tipologia dels habitatges permeti el seu compliment.

2.b) Els que es trobin en sòls urbans consolidats.

Els habitatges que es trobin dins dels supòsits de l’apartat anterior han de dotar-se 

renovació interior de l’aire, o disposar d’un pati en el qual, com a mínim, es pugui 
inscriure un cercle de 1,80 m de diàmetre.

1. La compartimentació de l’habitatge serà lliure, amb l’única limitació que 
els espais destinats a les habitacions puguin independitzar-se i que els destinats a 
cambres higièniques siguin recintes independents.

2. La compartimentació de l’habitatge podrà ser concebuda amb criteris 

l’equip de cuina i les cambres higièniques, els elements que tinguin una funció 
-

ment amb l’exterior.

sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge.

que integrin l’habitatge.

1. Els habitatges han de ser, com a mínim, practicables, i han de complir les 
condicions següents:

1.a) Que a la cuina (C) es pugui inscriure un cercle d’un metre i vint centímetres 
de diàmetre (1,20 m), lliure de l’afectació del gir de les portes, entre els paraments 

1.b) Que es garanteixi l’accés als aparells que integrin la dotació mínima higiènica 
(dutxa/banyera, vàter i rentamans) de manera que permetin la inscripció, entre 0 
i 0,70 m d’alçada, d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20 m) de diàmetre, 
lliure de l’afectació del gir de les portes.

1.c) Que la porta d’accés a l’habitatge i les dels espais practicables tinguin una 
amplada mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m.

1.d) Que els espais destinats a la circulació tinguin una amplada mínima d’un 
metre (1 m) i permetin la inscripció d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20 
m) davant les portes d’accés als espais practicables.

2. En els habitatges d’una habitació, aquesta ha de ser practicable. En la resta 
d’habitatges, com a mínim dues habitacions han de tenir la condició de practicables. 
En el cas que l’habitatge es desenvolupi en diferents nivells, han de ser practicables, 
com a mínim, l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú o una 
habitació.

han de tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,70 m i una alçada lliure mínima 
de 2 m.



0,90 m. Disposaran de baranes no escalables de 0,90 m d’alçada.

L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 2,50 
m. En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada 
no serà inferior a 2,20 m. En el cas de cobertes inclinades, el valor mitjà de l’alçada 
mínima no ha de ser inferior a 2,50 m.

1. Tots els habitatges han de disposar com a mínim d’una façana oberta a l’espai 

públic o privat. Aquesta façana ha d’oferir ventilació i il·luminació com a mínim a 
un dels espais de la zona d’ús comú de l’habitatge (EM), que no podrà ser exclusi-
vament la cuina quan aquesta sigui segregada.

2. El perímetre mínim de façana exigible als habitatges (L) es determina en 
funció de la seva superfície útil (S), i no podrà ser inferior a la relació S/9 mesurada 
en metres lineals.

-
gituds de façana de cada nivell en què el forjat limiti amb la façana.

En el supòsit d’una planta amb altell sense obertures directes a l’exterior i separat 
de la façana a través d’un doble espai, per al còmput del perímetre de façana de 
l’habitatge no es comptabilitzarà la superfície útil de la planta altell si el requisit de 
disposar de les peces obligatòries es compleix en la planta inferior.

1. La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú 

d’habitacions, de conformitat amb el quadre següent:

que aquesta reducció es compensi amb un increment de superfície igual en la resta 
d’habitacions del mateix habitatge.

2. Quan la cuina sigui segregada, la seva superfície mínima ve determinada en 
funció del nombre d’habitacions, d’acord al quadre següent:

Nre. d’habitacions 1 2 o més

espai, el contacte amb la façana serà d’una amplada mínima de dos metres (2 m), 
sense que s’admetin estrangulacions en planta inferiors a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m).

5. A la cuina, l’espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o pa-
raments ha de tenir una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m).

6. En el cas que l’espai de la cuina s’integri a la zona del menjador (M) o de la 
sala d’estar-menjador (EM), la superfície vertical oberta que relacioni aquests espais 

1. Les superfícies útils de les habitacions es determinen d’acord amb el quadre 
següent:



aquesta reducció es compensi amb un increment de superfície igual en la resta 
d’habitacions del mateix habitatge.

2. Com a mínim, en una de les habitacions amb superfície igual o superior a 9 

es podrà inscriure un cercle de 2 m de diàmetre.

1. Els espais d’ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació 
natural directa des de l’exterior mitjançant obertures d’una superfície no inferior 
a 1/8 de la seva superfície útil comptabilitzada entre 0 i 2 m d’alçada respecte del 
paviment.

2. A l’efecte del càlcul de la superfície de ventilació i il·luminació, els espais 
intermedis tenen la consideració d’espais exteriors.

1. Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una superfície destinada 
a l’emmagatzematge personal i general, d’acord amb el quadre següent:

2. Per tal que una superfície tingui la condició d’espai destinat a l’emmagatze-
matge personal, ha de disposar d’unes dimensions no inferiors a 0,55 m de fons, 
una amplada de 0,50 m, i una alçada d’1,50 m.

i les seves superfícies es comptabilitzaran amb independència de les superfícies 
dels espais on s’ubiquin.

1. Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una dotació d’aparells 
destinats a la higiene, d’acord amb el quadre següent:

Vàter 1 2
Rentamans 1 2
Plat de dutxa/banyera 1 1

2. Els aparells destinats a la higiene se situaran en les cambres higièniques, i la 
seva agrupació és lliure.

1. Tots els habitatges de dues o més habitacions han de disposar d’un espai re-

de comptar amb ventilació a l’exterior mitjançant una apertura o ventilació forçada 
estàticament o mecànicament. Si la rentadora de roba s’integrés a la zona de la cuina, 
la superfície mínima d’aquesta s’incrementarà en un metre quadrat.

2. Si la rentadora de roba s’integrés en una cambra higiènica, tindrà la conside-

a persones amb mobilitat reduïda.



1. A tots els habitatges s’ha de preveure una solució per a l’assecament natural 
de la roba.

2. Quan es disposi d’un espai destinat a l’assecat natural de la roba, aquest comp-
tarà amb un sistema permanent de ventilació, estarà protegit de vistes des de l’espai 
públic i no haurà d’interferir en les llums directes de cap apertura necessària per a 
la il·luminació o ventilació exigides als espais d’ús comú o habitacions.

la roba sempre que les seves dimensions permetin inscriure un cercle d’1,80 m de 
diàmetre.

des de l’espai públic.

Si els espais intermedis amb l’exterior són tancats, han de disposar d’una super-

luminació i ventilació no ha de ser inferior a la suma de les superfícies d’il·luminació 
i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior.

Tots els habitatges han de disposar de:
a) Els serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat, d’acord 

amb la normativa vigent.
b) Un equip higiènic que estigui format, com a mínim, per un rentamans, un 

vàter i una dutxa.
c) Un equip de cuina que estigui format, com a mínim, per una aigüera i un aparell 

d) La instal·lació completa per a un equip de rentat de roba.
e) Un porter electrònic o sistema similar que faciliti l’entrada i permeti la comu-

f) Un sistema d’accés als serveis de telecomunicacions de manera que l’habitatge 

les infraestructures comunes de telecomunicacions.

Els desnivells superiors a 0,60 m han d’estar protegits per elements protectors o 
baranes resistents als cops.

ANNEX 2

—1 Composició
Tots els habitatges usats o preexistents han d’estar compostos, com a mínim, per 

una sala, una cambra higiènica i un equip de cuina, i han de permetre la instal·lació 
directa d’un equip de rentat de roba.

—2 Accés
2.1 L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, d’un espai comú 

o d’un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa ma-
nera.

2.2 L’accés a l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb l’exterior. 
Aquest accés no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu 
del mateix habitatge o comunitari.

d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti puguin quedar il·luminats.

Construcció
La construcció que conforma o afecta l’habitatge ha de:



a) Ser sòlida.
b) Evitar que traspuï humitat.
c) Ser estanca a les aigües pluvials.
d) Evitar la inundació de l’habitatge.
e) Tenir el sòl trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés. El sòl ha d’estar 

completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill per a les persones. 
On hi hagi un desnivell superior a 0,60 m s’haurà de disposar d’elements protectors 
o baranes resistents als cops.

Superfície útil

addicional tercera.

dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de superfície útil, en quedarà 

o mòbils, pels elements estructurals i per les canalitzacions o conductes amb secció 

lliure inferior a 1,90 m i les superfícies de terrasses i altres elements exteriors.

obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret. Aquesta cèdula caducarà 
en el moment en què es produeixi, per qualsevol títol, la transmissió de la pro-
pietat o de la possessió d’aquests habitatges, i no podran tornar a obtenir cèdula 
d’habitabilitat.

—5 Peces
5.1 La sala és un espai d’ús comú que haurà de disposar d’una superfície útil no 

La sala haurà de disposar d’una apertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o 
pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 

cas, a través de la sala la ventilació obligatòria de cap altra peça. Si l’apertura és al 

-
metre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 m. S’hauran de 
poder independitzar i no podran contenir cap vàter, safareig o abocador, ni l’equip 
obligatori de cuina o de rentat de roba.

Les habitacions hauran de disposar d’una apertura en façana a l’espai públic, pati 
d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 

amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la mateixa 
galeria.

és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

—6 Equip
L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de 

complir els requisits següents:
6.1 Tenir una instal·lació d’aigua freda i calenta que:
a) Estigui en bon estat.
b) Com a mínim, serveixi a la pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o 

banyera.



c) Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, que disposi d’un 
dipòsit de reserva de 200 litres.

i amb un cabal de 10 litres per minut.
6.2 Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:
a) Estigui en bon estat.
b) Connecti amb tot l’equip que el requereixi.
c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.
d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti 

amb aquesta, i si no n’hi ha, que les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es 
depuren prèviament.

-
nectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions 
econòmiques similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una 
instal·lació interior de manera que:

a) Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.
b) Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.
c) Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les habitacions. En cas que la 

sala contingui l’equip de cuina, ha de disposar com a mínim de quatre endolls.
d) No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament 

normal d’altres instal·lacions.

la dotació d’aigua corrent corresponent i el desguàs, estan destinats a la higiene i 
l’evacuació del cos humà, de manera que:

a) Estigui format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa en bon es-
tat.

b) El vàter ha d’estar inclòs en una cambra higiènica independitzable.

una alçada de 2,10 m.
d) La cambra higiènica tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un 

conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, 
la ventilació pot ser activada estàticament.

6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:
a) Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o de 

gas.
b) Estigui en una mateixa peça.
c) La peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l’equip higiènic.
d) La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través 

d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és 
vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

6.6 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat 
de roba de manera que en l’espai previst hi hagi, com a mínim, una presa d’aigua 
freda, un desguàs i una presa de corrent.



ANNEX 3

1. Model de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.

2. Model de cèdula d’habitabilitat per a segona i successives ocupacions.

(09.092.022)
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