
Recollida i evacuació de les aigües pluvialsEvacuació de les aigües grises i negres en fosses sètiques

Feixes de pedra en sec en mal estat, amb parts despreses o amb fragments complemament enderrocats

Inexistència de canal per a recollida/
canalització de les aigües pluvials

Pas cap a la zona immediatament inferior a 
la plaça, completament desprotegida

Feixes de pedra en sec organitzant el 
territori immediat a Font-Rubi de Dalt

Inexistència de canal per a recollida/
canalització de les aigües pluvials

Baixants d'aigües pluvials amb 
recorregut disconforme

Bany col·locat sobre el pont, per a 
l'habitatge del Mas

Mur de pedra en sec en bon estat

Instal·lació elèctrica completament 
obsoleta i en mal estat

Entrant des del camí a la zona de les corts 
(a l'àmbit de ponent)

Feixa de pedra en sec a l'àmbit de l'hort

Pèrdua del morter i rejuntat amb ciment 
Pòrtland, disconforme amb el sistema constructiu

Desprendiment de pintura al parament 
vertical per humitats de capil·laritat

Falta de morter degut a les humitats per 
capil·laritat en el parament vertical

Presència d'humitats en el paviment degut al 
contacte amb el terreny

Desprendiments puntuals 
d'elements als ràfecs de coberta

Carbonatació del formigó i 
posterior oxidació de les armadures

Fosses sèptiques en mal estat

Feixa de pedra en sec (contenció de terres 
del camí) en contacte amb les corts

Canonades i connexions a les fosses 
sèptiques en mal estat

Feixes de pedra en sec organitzen el 
desnivell cap a l'església

Pèrdua del material de 
revestiment exterior

Podriment de caps de bigues

Degradacions i desperfectes de les instal·lacions
Danys i lesions a 

l'estructura
Elements disconformes i/o 

insegurs Degradacions i desperfectes de tipus constructiu i en els materials

INSTAL·LACIONS OBSOLETES INSTAL·LACIONS INEXISTENTS / EN MAL ESTATe1:500 e1:500

e1:750

LES CONDICIONS D'HABITABILITAT

L'ENTORN ABANDONAT

IDENTIFICACIÓ DE LA PROBLEMàTICA EXISTENT

REQuISITS GEnER ALS
Instal·lacions
Fontaneria: si és per captació pròpia, que disposi d’un dipòsit de 
reserva de 200 l/habitatge.
Sanejament: si no hi ha connexió a la xarxa pública de clavegaram, 
que les aigües es depurin prèviament a l’abocament.

REQUISITS DE L’HABITATGE
Composició mínima
Tenir una sala (S), una cambra higiènica (CH), un equip de cuina 
instal·lat, i permetre la instal·lació d’un equip de rentat de roba.

Instal·lacions
Fontaneria: Tenir una instal·lació d’aigua freda que estigui en 
bon estat i dongui servei a la pica de la cuina, el lavabo, la dutxa 
i l’equip de rentat de roba, com a mínim.
Tenir una instal·lació d’aigua calenta que estigui en bon estat 
i dongui servei a la pica de la cuina, el lavabo, i la dutxa, com 
a mínim. Que admeti un consum seguit de 50 l d’aigua a una 
temperatura de 40º i amb un cabal de 10 l/min.
Sanejament: xarxa que està en bon estat. Les aigües brutes no 
s’aboquen a l’exterior si no es depuren prèviament.
Electricitat: instal·lació interior que no implica un risc per a les 
persones. Mínim punts de llum en funció dels aparells.

UH1

UH2

UH3

UH4 UH5

UH6
UH7

UH8UH9

SALA
Superfície útil mínima 10m2.
Si conté equip de cuina, superfície útil mínima 14m2.
Admet inscripció d’un quadrat de 2,40x2,40m.

HABITACIonS
Superfície útil mínima 5m2.
Admet inscripció d’un quadrat de 1,80x1,80m.

CuInA
Ventila directe a l’aire lliure o a través d’un conducte.
Està composta, com a mínim, d’una aigüera i un aparell 
de cocció elèctric o de gas.

CAMBRES HIGIÈnIQuES
Conté vàter.
Ventila directe a l’aire lliure o a tracés d’un conducte.

EQuIP HIGIÈnIC
Format com a mínim per un vàter, un lavabo i una dutxa.
La dutxa té impermeabilitzat el sòl i paraments fins a 
2,10m.

EQuIP DE REnTAT DE RoBA
Disposa d’una presa d’aigua freda, un desguàs, i una 
presa de corrent.

Segons el Decret 141/2012 sobre condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat:
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