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1. Introducció  
 
 

Resum 
 
El present treball proposa l’anàlisi de la legislació sobre habitatge a Catalunya, amb l’objectiu de 
desvetllar quin ha estat el procés històric de la seva regulació, quina ha estat la concepció de l’habitabilitat  
en cada moment, i de quina forma s’han anat satisfet les necessitats relacionades amb l’habitar. Procés a 
partir del qual s’avalua la situació actual, detectant dèficits, errors o encerts, i s’aporten nous 
plantejaments per a una futura reformulació del model d’habitabilitat.  
 
 
Introducció 
 
L’actual sistema tècnic industrial basa la seva alta productivitat en un elevat consum de recursos d’origen 
mineral i no incorpora un retorn adequat dels residus al medi natural ja que d’això no en depèn la seva 
capacitat productiva. El conjunt de problemàtiques associades a aquest sistema tècnic exigeixen la 
implantació d’estratègies sostenibilistes centrades en l’objectiu bàsic de tancar els cicles materials. 
 
L’arquitectura i l’urbanisme, com a factors determinants en la organització espacial de la societat, són 
unes de les principals causants de l’elevat consum de recursos i generació de residus i, per tant, estan 
obligats també a un replanteig profund. 
 
Per altra banda, l’arquitectura, tot i el seu alt impacte ambiental, no esta complint amb la seva funció 
bàsica -dotar d’habitabilitat per satisfer les necessitats de les persones- i és, per tant, font d’importants 
problemàtiques socials. Un dels principals motius és l’actual rigidesa de l’oferta de l’habitatge que origina 
múltiples disfuncions :  
- Inadequació de l’edificació a les noves formes de convivència i vida urbana. 
- Inadequació a l’ús més intens del domicili (treball on-line, retard de l’emancipació, jubilació avançada,...). 
- Derivat dels dos punts anteriors, merma d’habitabilitat i alhora desaprofitament de recursos. 
- Existència de un gran nombre de vivendes desocupades en contradicció amb la situació d’infravivenda. 
- Certs sectors de la societat  no troben models adequats a les seves necessitats ni capacitat adquisitiva. 
- A més, les vivendes actuals, basades en un sol model d’usuari, són incapaces d’adaptar-se a l’evolució 
al llarg del temps d’aquest mateix usuari estàndard. 
 
Es fa evident la imperància de replantejar el paper de l’arquitectura, amb l’objectiu de proporcionar 
habitabilitat al conjunt de la societat tenint en compte les necessitats bàsiques socialment reconegudes de 
tots els col·lectius, i incorporar les estratègies sostenibilistes que garanteixin la seva viabilitat al llarg del 
temps. 
 
La investigació presentada té com a objectiu final avançar en la recerca d’una nova habitabilitat 
sostenible, considerada com una eina conceptual capaç d’afrontar de forma conjunta les problemàtiques 
socials i de sostenibilitat en l’àmbit de l’edificació.  
 
El primer pas per reconstruir el concepte d’habitabilitat és entendre l’actual concepció i determinar quin ha 
estat el procés històric que ha conduït fins aquest. Aquesta és la principal tasca d’aquest treball. 
 

Concretament es planteja la realització d’un recull i anàlisi de legislació, per tal de desvetllar quins són els 
moments històrics en que l’Estat s’ha preocupat per donar resposta a les necessitats relacionades amb 
l’habitar. Es pot veure com, al llarg de la història, hi han hagut diferents formes de legislar l’habitatge i han 
anat sorgit figures jurídiques que tractaven de forma diversa el tema, dirigint-se a diferents sectors de la 
població. Aquest recull porta a desvetllar, quins organismes hi ha darrera, per a quin motiu ha sorgit cada 
normativa i quins són els mecanismes legals utilitzats per actuar en aquest camp. 
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Posteriorment a aquest recull, l’anàlisi de les diferents maneres en que s’ha dut a terme aquesta 
normativa permeten entendre quin concepte d’habitabilitat hi ha darrera i quines són les necessitats que 
es pretenen cobrir en cada moment. És a dir, què és un habitatge, quines funcions ha de cobrir, quines 
condicions higièniques requereix, fins on s’estén i quins serveis engloba, com es va modificant el 
concepte de confort, quins són els paràmetres que s’han fixat i de quina manera, i quins són els mínims 
exigits per cada normativa. L’evolució de tots aquests conceptes porta a veure com ha anat modificant-se 
el que es considera un habitatge, fins a arribar al concepte actual. 
 

 

Estat de la qüestió 
 
L’estudi sobre legislació d’habitatge a Espanya i Catalunya s’ha dut a terme des de les  disciplines de 
sociologia, geografia humana, economia, política i arquitectura, i els treballs realitzats han estat enfocats 
des de diferents punts de vista. Mentre que alguns dels articles exposen la repercussió de la legislació 
d’habitatge en les condicions de vida de la gent, d’altres analitzen la relació d’aquesta legislació amb el 
parc d’habitatge i les formes de tinència, i d’altres avaluen els creixements urbans i habitatges construïts 
com a resultat de cada nova política d’habitatge. 
 
Del conjunt d’articles sobre legislació d’habitatges que s’han realitzat des de les disciplines de ciències 
socials, en destaquen alguns que aporten informació sobre les condicions higièniques en les que 
s’allotjava la població obrera, tot hi que ho fan de forma general i poc precisa. Per una banda la 
historiadora Mercedes Tatjer (Universitat de Barcelona), ha realitzat diverses investigacions en el camp de 
història de l’habitatge,  com “La Vivienda Obrera en España de los siglos XIX y XX: de la promoción 
privada a la promoción pública”, on s’analitza des d’un punt de vista històric les polítiques d’habitatge i la 
seva relació amb el context social. Per altra banda, Ana Mª. Elena Diaz ha realitzat, des del departament 
de Geografía Humana de la Universidad Complutense, l’artícle “La política de la vivienda y la producción 
del espacio urbano: 1939-1960.” on el conjunt de normatives espanyoles d’habitatge analitzades es 
presenten com un mecanisme més de producció de l’espai urbà, una eina per potenciar el créixer de les 
ciutats i activar l’economia estatal, resultant incapaces de fer front a la falta d’allotjament.  
 
La legislació d’habitatge a Espanya també ha estat àmpliament estudiada des d’un enfoc econòmic, fet 
que demostra l’important vincle entre habitatge i economia a Espanya. El conjunt d’investigacions 
relacionen les diferents normatives amb cada un dels seus contextos econòmics, el parc d’habitatges i els 
règims de tinença d’aquests. Articles com “La evolución de la vivienda.”de Julio Rodriguez Lopez, “La 
política de vivienda en España desde la perspectiva de otros modelos europeos” de Raquel Rodríguez 
Alonso, o “El censo de viviendas: tipologías, formas de tenencia y condiciones de habitabilidad (1960-91)” 
de Baralides Alberdi, són alguns dels exemples que aporten dades relatives a aquesta evolució 
normativa. 
 
Destaquen també el gran nombre de treballs realitzats des de l’arquitectura, on s’avalua la repercussió de 
la política d’habitatge en la història de l’arquitectura i el parc d’habitatges. Alguns llibres com “Casas 
Baratas, la vivienda social en Madrid 1900-1939” de Paloma Barreiro Pereira; “Un siglo de Vivienda 
Social” de Carlos Sambricio; “La Casa: evolución del espacio doméstico en Espanya” de  Beatriz Blasco 
Esquivias; i d’altres, recullen de forma molt precisa la historia de l’habitatge i els diferents moments en 
que l’estat i el conjunt d’organismes hi han intervingut, explicant detalladament la traducció de cada 
iniciativa a la construcció d’habitatges i als creixements urbans. La descripció d’aquests nous habitatges 
es realitza bàsicament des de la vessant tipològica, compositiva i, en alguns casos, econòmica. 
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Cal remarcar, però, que cap d’aquests estudis realitzats planteja l’anàlisi històric d’aquesta normativa en 
relació al concepte d’habitabilitat que cada legislació incorpora, ni fa espacial èmfasis al conjunt de 
condicions materials, higièniques o d’habitabilitat dels habitatges. Aquesta tasca, plantejada per a la 
present tesina, recupera com s’ha anat construint el concepte d’habitabilitat al llarg de la legislació 
aprovada, amb l’objectiu d’entendre com aquesta evolució històrica arriba a definir l’actual concepció de 
l’habitatge i l’habitabilitat. 
 
 
Metodologia  
 
Aquest recull de legislació s’ha basat en el conjunt normatiu sobre habitatge i habitabilitat a Catalunya i 
Espanya. Partint des de les primeres lleis espanyoles del 1850, passant pel conjunt de lleis dedicades als 
habitatges destinats a les classes més desfavorides, fins al conjunt de normatives per obtenir la cèdula 
d’habitabilitat a nivell espanyol primer, passant a nivell autonòmic després. El recull de normatives parteix 
d’unes lleis d’àmbit estatal i finalitza en les actuals lleis catalanes, degut al traspàs de competències en 
matèria d’habitatge des de l’Estat a les comunitats autonòmiques. 
 
El treball realitzat a consistit en: 
  
- Recerca, ordenació i classificació de lleis 
- Lectura dels documents 
-  Detecció de les normatives amb condicions d’habitabilitat 
-  Síntesi dels documents, organitzada a  partir d’extraccions literals seguint una mateixa estructura 

comparable entre sí. Els temes seleccionats i recollits són: objectius, definició, escala conceptual i 
temes tractats.  

-  Elaboració de documents de comparació mitjançant uns paràmetres significatius: objectiu, definició, 
escala del concepte d’habitabilitat, models habitables, habitatge mínim. 

-  Extracció de conclusions  
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2. Cronologia històrica de la normativa sobre habitatge

2.1. Catalunya

2.1.1. Cronologia històrica

La normativa en matèria d’habitatge des de 1850 fins a l’actualitat, es pot classificar en dos grans grups.
Per una banda s’han anat legislant models d’habitatge social i promovent la seva construcció per tal de
facilitar l’adquisició d’habitatge a les classes socials amb més dificultats per accedir-hi. Aquests
plantejaments d’ajuda a l’habitatge es van començar a regular a partir de 1853, degut a les condicions
nefastes en les quals estava vivint una gran part de la població, i van tenir una constant reformulació des
de 1911 fins a l’actualitat, i per tant, una vigència curta cada una d’elles.

Per altra banda, s’han regulat unes condicions mínimes d’habitabilitat a exigir a tot tipus d’habitatge,
amb l’objectiu de garantir que tot el parc d’habitatge gaudeixi d’unes condicions higièniques, tècniques i
de disseny acceptables. A diferència de les lleis que regulen l’ajuda a l’habitatge, aquestes lleis han estat
molt menys nombroses al llarg dels segles XIX i XX, i per tant han tingut una vigència molt més
prolongada. La primera d’aquestes normatives va ser aprovada l’any 1944 i va ser vigent fins per un llarg
període en moltes Comunitats Autònomes i encara resta vigent parcialment en algunes d’elles.

A part d’aquesta doble línia de legislació que s’ha anat donant al llarg del temps, s’ha de tenir en compte
tot un conjunt de normatives que regulen aspectes de la higiene que, tot i no tractar directament el tema
de l’habitatge, afecten de manera directa a la seva estructura i característiques. Són textos aprovats entre
1879 i 1929, una època on les epidèmies es succeïen i la necessitat de millorar les condicions de
salubritat i higiene van fer sorgir tot un debat social per buscar solucions al respecte.

A Catalunya les normatives sobre condicions d’habitabilitat han viscut dos capítols molt clars: Entre 1850 i
1980 les competències sobre matèria d’habitatge han estat potestat del Govern Espanyol, i per tant el
conjunt de normatives pertanyents a aquest període que s’han recollit en aquest document són de rang
estatal. A partir de 1981 s’inicia el procés de traspàs de competències a les diferents Comunitats
Autònomes que es prolongarà durant diversos anys; concretament a Catalunya es fa efectiu mitjançant el
Reial Decret 159/1981 de 9 de gener, i la primera norma que regula les condicions dels habitatges
s’aprova el 1983. Amb posterioritat a aquest primer document s’han dictat fins a quatre nous decrets,
l’últim dels quals, vigent en l’actualitat, va ser aprovat l’abril de 2009.

Cronològicament les lleis no s’han aprovat de forma constant, ja que en cada moment s’ha hagut de
centrar l’atenció en diferents problemes i propòsits. Del període que va entre 1850 i 1910 únicament s’han
dictat dos textos sobre habitatge però, un gran nombre en matèria d’higiene. En canvi, des de 1911 van
apareixent moltes més lleis sobre ajuda i promoció a l’habitatge tot hi que encara no abunden els textos
sobre condicions d’habitabilitat generals. No és fins l’any 1980, quan Catalunya assumeix les
competències d’habitatge, que es comença a donar més importància a les condicions d’habitabilitat, i ha
aprovar textos periòdicament per tal de regular-les i controlar el seu compliment.

Habitatge social

Pel que fa a l’habitatge social, els textos legislatius aprovats al llarg de la història han anat generant
diferents categories d’habitatges on cada un d’ells plantejava de nou unes condicions d’habitabilitat,
unes condicions dels usuaris, o unes condicions econòmiques o fiscals. Aquestes categories d’habitatge o
figures legislatives es concretaven mitjançant una primera llei fundacional, que seguidament era
desenvolupada per un reglament o ordenança, i posteriorment la revisió o modificació de les condicions
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inicialment aprovades donava lloc a noves legislacions. Aquests paquets legislatius, que formen cada una
d’aquestes categories, tenen diferents objectius, organismes que les promouen, mecanismes legals i
formes de plantejar l’habitatge per tal de donar resposta a les necessitats d’habitar del moment.

A continuació es presentarà una breu ressenya de les principals categories d’habitatge que han sorgit de
la normativa espanyola i catalana, senyalant quins van ser els motius que la van animar, el nivell de
repercussió i el vincle amb altres normatives:

Casas para pobres

La Ley de 1853 de Casas para pobres va ser aprovada el 9 de setembre de 1853 i representa la primera
llei que busca solucionar el problema de falta d’habitatge a les grans ciutats. Aquesta proposa als
ajuntaments de Madrid i Barcelona la construcció de cases per la classe obrera amb unes condicions
d’higiene i confort adequades i un cost assequible. Segons escriu Carlos Sambricio a “Un siglo de
Vivienda Social”, aquesta llei va tenir nul·les conseqüències, ja que únicament es va realitzar un concurs
de cases per a obrers convocat per l’Ateneu Català.

Casas Económicas para pobres

El Projecte de llei per a "Las casas económicas para obreros, según el sistema Belma", va ser plantejat
per Mariano Belmás, president de la Sociedad de Higiene, que buscava donar resposta a la manca
d’habitatge a partir del seu prototip d’habitatge. Com explica de nou Carlos Sambricio aquesta proposta
va ser fortament criticada pels que defensava una integració de les cases per obrers en el teixit existent,
en front de la creació de barris destinats únicament a aquesta classe.

Casas Baratas

La model d’habitatge de les Casas Baratas, regulat per diferents grups de normatives aprovades al voltant
dels anys 1911, 1922 i 1925, va estar impulsat per l’Instituto de Reformas Sociales i es va acompanyar
amb l’aprovació d’una partida dels Presupostos de l’Estat per tal de subvencionar la seva construcció.
Amb aquestes lleis s’inicia la intervenció estatal en el camp de l’habitatge, com explica Mercedes Tatjer,
tant pel que representaven les ajudes econòmiques com pel debat generat a partir del textos aprovats.
Els resultats però, van ser insuficients, ja que majoritàriament es van edificar chalés unifamiliares per a la
classe mitja. Els motius d’aquest fracàs s’expliquen a “la Política de la Vivienda y la Producción del
espacio urbano: 1939-1960” de Ana M. Elena Diaz, i principalment son l’augment dels preus i manca de
materials, falta de cooperació entre les entitats i una iniciativa privada que construeix cases sense
condicions mínimes d’habitabilitat però amb un cost de venda superior a les capacitats de la classe a la
qual anaven destinades.

Casas Económicas para la clase media

El “Real Decreto sobre casas económicas destinadas a la clase media”  va ser aprovat el 29 de juliol de
1925, però després d’una recerca exhaustiva no s’ha trobat el text ni cap article que en faci referència,  fet
que fa pensar en una escassa repercussió.

Vivienda de Renta Reducida

La Ley de 19 de abril de 1939 de protección a la vivienda de renta reducida y el Reglament per a la seva
aprovació va instaurar el règim legal de Casa Protegida y Reducida a l’hora que va derogar les lleis
anteriors de Cases Barates, Cases Econòmiques i per a funcionaris, va suposar l’inici de la intervenció de
l’Estat en el període del Règim Franquista que, mitjançant la creació de l’Instituto Nacional de la Vivienda,
va desenvolupar un ampli marc legislatiu. Les característiques i repercussió d’aquest règim legal s’explica
al text de Ana M. Elena Diaz.
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“Estas viviendas se destinan a familias de renta reducida –no superior a seis días de jornal o al 20% del
sueldo mensual- que deberían pagar como máximo 350 ptas. mensuales por casas de 64-100m2. Los
máximos beneficios se destinan a las corporaciones locales y provinciales, Sindicatos y Organismos del
Movimiento. La situación de postguerra dificulta el desarrollo de la construcción de viviendas protegidas
por los escasos recursos financieros del Instituto Nacional de la Vivienda y la escasez de los materiales.”
(“la Política de la Vivienda y la Producción del espacio urbano: 1939-1960”, de Ana M. Elena Diaz)

Viviendas de Clase Media

Les Viviendas para clases medias van entrar en vigor el 25 de novembre de 1944, amb el doble objectiu
de reduir l’atur i a l’hora el dèficit d’habitatge de renta. La llei va activar l’acció de la iniciativa privada
mitjançant beneficis fiscals a la construcció d’habitatges. Paral·lelament aquesta llei pretenia facilitar
l’accés a l’habitatge a la classe mitja però, com exposa Marta Gómez a “Un siglo de Vivienda Social”,
finalment la classe benestant va ser l’adquiridora de la majoria de les cases i, aquestes vendes van
significar uns grans beneficis  per als promotors que gaudien dels ajuds públics d’aquesta categoria.

Viviendas Bonificables

Aquesta legislació representa una reformulació de les Viviendas de Clase Media, que passen a
denominar-se Viviendas Bonificables. Aprovades entre 1953 i 1958, es desenvolupen a través de la Junta
Nacional del Paro, organisme del Ministerio de Trabajo, i conviuen amb l’altre sistema de protecció a la
vivenda, Vivienda de Renta Reducida, organitzat per l’Instituto Nacional de la Vivienda. Aquesta categoria
va ser la primera en distingir entre tres modalitats en funció de les superfícies i qualitat de les vivendes. El
mecanisme d’incentiu era, novament, l’obtenció d’exempcions fiscals i préstecs per a la construcció.

Viviendas de Renta Limitada

Els textos legislatius que regulen les Viviendas de Renta Limitada van ser aprovats entre 1954 i 1960, són
normatives que revisen els documents de protecció a l’habitatge, derogant les anteriors Viviendas de
Renta Reducida de 1939. La principal característica del Decreto de 20 de julio de 1954 és que unifica tota
la política social de l’Estat, i reactiva la construcció d’habitatge de promoció oficial suposant, segons
dades aportades per  Ana M. Elena Diaz, entre un 60% i un 90% dels habitatges construïts els anys 1956
i 1959.

Viviendas de Protección Oficial

Aquesta nova categoria suprimeix les anteriors lleis d’habitatge protegit de Renta Reducida y Limitada,
aprovades des de 1939, i pretén ser la solució definitiva al problema de l’habitatge a Espanya. El Decreto
de 24 de julio de 1963 va ser el primer text d’aquest conjunt de normatives i va venir acompanyat de les
condiciones tècniques i de qualitat dels habitatges protegits. Las Viviendas de Protección Oficial, tot i les
múltiples modificacions que han sofert d’ençà la seva aprovació, continuen sent la categoria d’habitatge
social actualment vigent.

Viviendas Sociales

Aprovades pel Real Decreto de 30 de julio de 1976. Mitjançant aquesta nova categoria que venia a
substituir parcialment les definides a la Ley de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1963, es
buscava activar la iniciativa privada al mateix temps que facilitar la solvència econòmica de les famílies.
Les condicions establertes a les Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las viviendas sociales,
aprovades el mateix any, suposen un important replanteig a l’hora d’establir les condicions d’habitabilitat
dels habitatges, edificis i dotacions comuns.

Viviendas de Protección Oficial para Minusválidos

El 1980, just abans del traspàs de competències en matèria d’habitatge a les Comunitats Autònomes, es
va aprovar aquesta nova especificitat dins del conjunt dels habitatges protegits.
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Habitatge general

Paralel·lament a les categories d’habitatge protegit, el govern estatal i, posteriorment el català, van
promoure l’aprovació de normatives destinades a regular les condicions d’habitabilitat de tot el parc
residencial del país. Aquest procés s’ha dut a terme des de dues vies, per una banda establint les
condiciones higièniques mínimes que havien de complir els habitatges, i per l’altre determinant el
procediment de control de compliment d’aquestes.

Condiciones higiéncias mínimas

La legislació sobre condicions higièniques mínimes de tots els habitatges ha estat molt escassa a nivell
estatal. La primera norma data de l’any 1924, però fins al moment només s’ha pogut conèixer la seva
denominació: Reglamento de 20 de diciembre de 1924, sobre construcción de viviendas en general.

La “Orden 29 febrero 1944, por la que se determinan las Condiciones higiéncias mínimas que han de
reunir las viviendas” va ser la primera normativa efectiva en regular les condicions d’habitabilitat del
conjunt dels habitatges de l’Estat Espanyol. L’objectiu primordial era garantir un nivell de qualitat i higiene
mínim tant en els habitatges socials com els de mercat lliure. Aquesta norma ha estat la primera i única
que s’ha aprovat sobre aquesta matèria amb rang estatal, fins el punt que avui en dia encara són vigents
alguns dels seus articles.

Cédula  de Habitabilidad

La cèdula d’habitabilitat va sorgir l’any 1937 i s’ha anat consolidant com a mecanisme de control i garantia
de que tots els habitatges tinguin unes condicions mínimes d’habitabilitat i que, per tant, siguin adequats
per a ser l’allotjament de persones. Les lleis que la regulen afecten a totes les categories d’habitatge que
estiguin en vigor en el mateix moment de l’aprovació, siguin de protecció oficial, siguin habitatges del
mercat lliure.

D’ençà l’inici del procés de traspàs de les competències en matèria d’habitatge a les diferents Comunitats
Autònomes, la cèdula s’ha anat regulant de forma descentralitzada. Les estratègies seguides per cada
una d’elles, com veurem en el següent punt, han estat divergents.

Pel que fa a Catalunya, l’any 1981 s’aprova el traspàs mitjançant el Reial Decret 159/1981 de 9 de gener.
El procés de regulació comença amb un primer decret de l’any 1983, que és successivament revisat els
anys 1995, 1996, 1999, 2003 i 2009. En aquesta comunitat, ja des de les primeres normes, els textos
redacten conjuntament la cèdula i les condicions d’habitabilitat necessàries per adquirir-la.

Relació entre categories

La relació que guarden entre si les diferents categories d’habitatge és variable, en alguns casos es
detecta certa continuïtat, en canvi, en d’altres els textos aprovats suposen casos aïllats o fins i tot
contradictoris amb la resta de normativa vigent en matèria d’habitatge.

Per una banda trobem casos com les lleis de Casas Económicas Clase Media, Viviendas de Renta
Reducida i Viviendas de Renta Limitada, que presenten una continuïtat d’objectius, o les Viviendas de
Clase Media i les Viviendas Bonificables que també representen una clara línia legislativa al ser unes
modificació de les altres. Un altre exemple de continuïtat legislativa és el cas de les successives
Condicions d’habitabilitat aprovades a Catalunya.



|  introducció    |  normativa sobre habitatge    |   normativa sobre condicions d’habitabilitat    |   evolució del concepte d’habitabilitat    |   conclusions    |   bibliografia   |

|   L’evolució de l’habitabilitat normativa a Catalunya (1850-2009)   |   tesina final del màster AEiM, UPC  |   marina casals tres, curs 2008-2009  9  |

Per altra banda, algunes disposicions han estat aprovades de forma aïllada, en alguns casos per ser lleis
ignorades i amb una escassa repercussió -Casas para Pobres de 1853 i Casas Económicas para Pobres
de 1878-, i en d’altres per no patir cap actualització posterior, tot hi tenir implicacions en la realitat -La
“Orden 29 febrero 1944, por la que se determinan las Condiciones higiéncias mínimas que han de reunir
las viviendas”-.

2.1.2. Estratègia legislativa

Procés legislatiu

La tasca de posar en marxa una política d’habitatge exigeix la redacció i aprovació d’un conjunt de
documents legislatius que permeten la seva traducció a la realitat arquitectònica. Els diferents documents,
que conformen un marc legal, tenen responsabilitats específiques a l’hora de desenvolupar cada nova
política i es repeteixen de forma generalitzada per a algunes de les categories.

Aquest procés legislatiu s’organitza a partir d’una primera llei on es presenta la nova política o categoria
d’habitatge, exposant quins són les raons per a la seva regulació,  quins són els beneficis i beneficiaris
d’aquesta; i mitjançant quins mecanismes es pot obtenir la qualificació.

Seguidament pot desenvolupar-se de forma més concreta aquest primer document amb l’aprovació de
nous reglaments que determinen les condicions legals, econòmiques, tècniques i de qualitat dels
habitatges que es vulguin acollir a  la  llei; estableixen les característiques dels usuaris en relació a la
seva situació econòmica, laboral o familiar; i concreten els mecanismes d’execució d’aquestes lleis a
través de documentació i processos de control.

Un cop desenvolupades les qüestions legals i burocràtiques, es procedeix en alguns casos a elaborar
uns documents tècnics on es descriu de forma detallada el conjunt de característiques que ha de reunir
l’habitatge, el seu emplaçament, l’edifici i fins i tot el barri. Aquestes condicions poden englobar tant
aspectes dimensionals, materials, tècnics i constructius, com qüestions del programa i d’adequació a la
composició familiar.

Finalment, quan aquestes lleis estan en vigor i s’ha iniciat la seva aplicació, poden aprovar-se
modificacions sobre qualsevol de les lleis anteriors per tal de resoldre situacions imprevistes o adaptar els
textos vigents a noves realitats.

Per il·lustrar aquest procés legal es pot resseguir les diferents normatives sobre Viviendas Sociales
aprovades els anys 1976 i 1977.

REAL DECRETO 12/1976, de 30 de julio, sobre inversión en vivienda.

REAL DECRETO 2278/1976, de 16 de septiembre, sobre Viviendas Sociales por el que se
desarrolla el R.D 12/1976, de 30 de julio, sobre inversión en vivienda.

ORDEN de 24 de noviembre de 1976 por la que se aprueban las Normas Técnicas de Diseño y
Calidad de las Viviendas Sociales.

ORDEN, de 17 de mayo por la que se revisan determinadas Normas de Diseño y Calidad de las
Viviendas Sociales.
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Cèdula d’Habitabilitat

Independentment del procés legislatiu que cada categoria desenvolupi, finalment la forma de garantir que
un habitatge compleix les diferents lleis establertes, i per tant reuneix el conjunt de requisits de qualitat i
prestacions que tot habitatge ha de tenir, és mitjançant  un procés de control i una acreditació comuns a
totes les modalitats d’habitatge.

El document específic que acredita que l’habitatge és apte per esser destinat a residencia humana, i per
tant compleix les condicions de qualitat establertes als reglamentes pertinents, és la Cèdula
d’Habitabilitat. El conjunt de condicions relatives al funcionament, la seguretat i la salubritat de l’habitatge
seran objecte d’inspecció tècnica per tal d’avaluar la seva concordança amb les Condicions d’Habitabilitat
exigides per normativa i procedir així a la expedició de la cèdula.

Disposar d’aquesta cèdula és imprescindible per procedir a la ocupació de l’habitatge, i per obtenir el
subministra d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis.

A Catalunya aquest instrument ha estat regulat des de 1981 fins a l’actualitat, atorgant-li el paper de
garantir la qualitat del conjunt del parc immobiliari. Actualment els seus objectius, condicions i
procediments d’obtenció estan exposats a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge i es
concreten mitjançant el reglament aprovat a la recent normativa d’habitabilitat,  Decret 55/2009, de 7 de
abril, sobre les Condiciones d’Habitabilitat dels Habitatges i la Cèdula d’Habitabilitat..

A continuació es presenta la relació dels fragments de la llei catalana del Dret a l’Habitatge que
determinen la forma en que es garanteix que els habitatges són aptes per allotjar a persones.

“Art. 2. Les finalitats d'aquesta llei són:
c) Garantir que els habitatges i els elements comuns dels edificis de què formen part compleixen els
requisits de qualitat pertinents, fixar els criteris per a establir els requisits que han de complir les
edificacions amb ús residencial amb relació a la cohesió social i al respecte al medi ambient i vetllar
perquè l'entorn urbà en què s'integren sigui digne i adequat..”

“Art. 3. a) Habitatge: tota edificació fixa destinada a residir-hi persones físiques o emprada amb aquest fi,
inclosos els espais i els serveis comuns de l'immoble en què està situat i els annexos que hi són vinculats,
si té acreditat el compliment de les condicions d'habitabilitat que fixa aquesta llei i la normativa

que la desplegui i compleix la funció social d'aportar a les persones que hi resideixen l'espai, les
instal·lacions i els mitjans materials necessaris per a satisfer llurs necessitats personals ordinàries
d'habitació.”

“Art. 22. Qualitat del parc immobiliari.
1. S'entén per qualitat d'un habitatge el conjunt de característiques i prestacions que un habitatge ha
de tenir per a complir eficientment la seva funció social, les quals s'han d'adaptar als estàndards

de seguretat i confort adequats en cada moment.”

2. Els habitatges d'obra nova i els que resultin de la reconversió d'un edifici antic o d'obres de gran
rehabilitació han de complir les condicions de qualitat relatives a la funcionalitat, la seguretat, la
salubritat i la sostenibilitat. Els edificis en què s'integrin aquests habitatges han de complir les

condicions de solidesa estructural, seguretat, accessibilitat i disseny per a tothom que estableix la
Llei de l'Estat 51/2003, del 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, i les de sostenibilitat i integració en l'entorn urbà, tal com les
defineixen la legislació d'ordenació de l'edificació, els codis tècnics i aquesta llei. Totes aquestes
condicions es poden concretar per reglament en la normativa d'habitabilitat..
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“5. La normativa d'habitabilitat ha de determinar els nivells de qualitat exigibles al parc

d'habitatges i el procés gradual que aquest parc ha de seguir per a adaptar les condicions de qualitat
originàries a les exigències tecnològiques i de confort de la societat..”

“Art. 26. 1. La cèdula d'habitabilitat i, en el cas dels habitatges amb protecció oficial, la qualificació
definitiva, són els documents específics que acrediten que un habitatge compleix les condicions de

qualitat que estableix l'article 22 i que, en conseqüència, és apte per a ésser destinat a residència. Per a
ocupar un habitatge, cal haver-ne obtingut prèviament aquesta acreditació”.

“3. Les empreses subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis
han d'exigir la cèdula d'habitabilitat als usuaris finals perquè aquests puguin contractar els serveis.”

“Art. 28. 1. Sens perjudici del que aquest capítol estableix amb relació al control de qualitat dels
habitatges, l'adequació dels edificis d'habitatges als nivells de qualitat exigibles en cada moment s'ha
d'acreditar mitjançant inspeccions tècniques que ha de promoure el departament competent en
matèria d'habitatge, en coordinació amb els ens locals.”  (Llei 18/2007, 28 de desembre)

Per altra banda, es presenten els artícles del Decret sobre les Condiciones d’Habitabilitat dels Habitatges
i la Cèdula d’Habitabilitat que determinen el funcionament i el procés d’obtenció de la cèdula.

“Art. 7. 1. La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu, contingut en un document específic anomenat
així, en virtut del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat que preveuen
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i aquest Decret i que, per tant, és apte per ser
destinat a residència humana.”   

“Art. 8. Obligatorietat de la cèdula
1. Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat amb aquest Decret.
Aquesta cèdula té una vigència de 15 anys.
2. Els habitatges de nova construcció i els que hagin sofert modificacions en la superfície o s’hi alterin les
condicions d’habitabilitat han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació.”

“Art. 11. Contingut de la cèdula
La cèdula ha d’especificar la superfície útil de l’habitatge i les estances i els espais que el
componen en el moment de la seva emissió.”

“Art.  21. Model de cèdula
El document de la cèdula d’habitabilitat, tant en els casos en què sigui lliurada per l’Administració de la
Generalitat de Catalunya com pels ens locals amb competència delegada, ha d’ajustar-se al contingut
del model que s’estableix a l’annex 3 d’aquest Decret..” (Decret 55/2009 de 7 d’abril)
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2.1.3. Quadre general de legislació d’habitatge a Catalunya [1850-2009]
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2.1.4. Relació històrica de la normativa
lle

i

re
g.

m
od

.
Legislació d'habitatge i habitabilitat a Espanya

1853 REAL ORDEN de 9 de septiembre de Casas para pobres. 

1878 PROYECTO DE LEY "Las casas económicas para obreros, según el sistema Belma"

1879 LEY de Aguas

1896 LEY de 18 de marzo de 1895, de saneamiento y mejora de poblaciones. Reglamento.15 diciembre 1896

1898 BANDO de la Alcaldía Presidencial sobre higiene y saneamiento. Instrucciones para la ejecución de dicho bando. 7 diciembre.

1901 REAL ORDEN de 13 de junio de 1901, sobre saneamiento de edificios públicos. 13 junio

1903 REAL DECRETO 23 abril de 1903. Se crea el Instituto de Reformas Sociales. Reglamento agosto 1903

1903 BANDO de 23 de octubre, estableciendo reglas sobre redes de desagües. 

1905 Circular de la Alcaldía Presidencial recordando el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y salubridad en los edificios. 
17 de noviembre.

1906 Se crea la Sociedad de Higiene.

1907 Instituto de Reformas Socales. Preparación para las bases para un proyecto de ley de casas para obreros

1907 LEY sobre saneamiento y mejora de poblaciones. Modificando la de 18 de marzo de 1895. 8 de febrero.

1908 Se redacta el Informe que relaciona la enfermedad de la Tuberculosis y el tipo y estado de las viviendas.

1908 PROYETO DE LEY. Sobre habitaciones baratas. Publicado en la Gaceta 4 junio 1908. Elabodaro por Adolfo Posada el 6 de Abril.

1908 Congreso Internacional de la Higiene en Madrid

1910 Casas Baratas: bases para la construcción de casas con viviendas higiénicas y económicas. Ayuntamiento de Madrid 8 de abril

1911 LEY de 12 de junio de 1911 de Casas Baratas

1912 REAL DECRETO de 15 de abril, aprovatorio del reglamento de la ley de 12 de junio de 1911 de Casas Baratas

1917 REAL DECRETO de 5 de septiembre, sobre abastecimiento de aguas. 

1921 LEY de 10 de diciembre de 1921, de Casas Baratas

1922 DECRETO de 8 de julio 1922. Aprobatorio del Reglamento de Casas Baratas

1923 REAL ORDEN de 9 de agosto de 1923, sobre Sanidad y Higiene de las viviendas. 

1924 REGLAMENTO de 20 de diciembre de 1924, sobre construcción de viviendas en general. 20 de diciembre
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lle
i

re
g.

m
od

.
Legislació d'habitatge i habitabilitat a Espanya

1924 DECRETO LEY de 10 de octubre de 1924 sobre casas baratas

1925 REAL DECRETO de 9 de febrero de 1925, aprobando el Reglamento de Sanidad Municipal. 

1925 (REAL) DECRETO-LEY de 29 de julio 1925 sobre casas económicas destinadas a la clase media.

1925 REAL DECRETO modificación de los capitulos 4.º, 5.º y 6.º del Reglamento de 8 de Julio de 1921 para la concesión por el Estado de 
préstamos a las construcciones de casas baratas.

1927 REAL DECRETO-LEY de 15 de agosto de 1927, sobre casas económicas para funcionarios del Estado y otros organismos. 

1927 REAL ORDEN de 20 de diciembre 1927, aprobando el reglamento para la aplicación del real Decreto-ley sobre casas económicas de 
15 de agosto 1927. 

1929 REAL ORDEN de 22 de mayo de 1929, aprobando el reglamento para la inspección sanitaria de establecimientos, edificios y 
vehículos de servicio público.

1929 REAL ORDEN circular de 31 de mayo de 1929, dictando reglas para conocer la actuación de los inspectores provinciales de sanidad. 

1935 LEY Salmón de 21 de junio de 1935, para el fomento de la vivienda en alquiler mediante exenciones fiscales.

1937 ORDEN de 16 de marzo de 1937, del M.º de Gobernación, por la que se crea la cédula de habitabilidad.

1939 LEY de 19 de abril de 1939 de protección a la vivienda de renta reducida. O Sobre régimen de protección de la vivienda.

1939 DECRETO de 8 de septiembre de 1939. Aprobatorio del Reglamento para la apliación de la Ley de 19 de abril de 1939 de protección 
a la vivienda de renta reducida.

1939 LEY de 23 de setiembre de 1939. sobre alquileres y desahucios de casas baratas, económicas y protegidas.

1941 LEY de 7 de agosto de 1941, por la que se modifican determinados artículos de la Ley y Reglamento de Viviendas Protegidas.

1941 LEY de 26 de setiembre, Por la que se concede preferencia a las familias numerosas en la construcción de Viviendas Protegidas 
(1941/096448)

1942 DECRETO 10 de noviembre de 1942. Que modifica el reglamento de Viviendas Portegidas.

1943 ORDEN, de 16 de septiembre de 1943, del Ministerio de la Gobernación sobre la necesidad de Cédula de Habitabilidad en todos los 
arrendamientos.

1944 Orden 29 febrero 1944, por la que se determinan las Condiciones higiéncias mínimas que han de reunir las viviendas

1944 LEY de 25 de noviembre de 1944, sobre reducción de contribuciones e impuestos en la construcción de casas de renta para la 
denominada "clase media". BOE 332, de 27/11/1944.

1945 DECRETO de 3 de febrero de 1945. Que modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas.

1947 DECRETO-LEY de 7 de marzo de 1947 por el que se dictan normas en relación con los edificios acogidos a la Ley de 25 de 
noviembre de 1944. BOE 84, de 25/03/1947

1948 DECRETO LEY 19 de noviembre de 1948. Viviendas protegidas. O Aprobatorio del texto refundido de viviendas de clase media. O 
modifica la Ley de 23 de noviembre de 1944 sobre viviendas bonificadas. BOE 348, de 13/12/1948
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re
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m
od

.
Legislació d'habitatge i habitabilitat a Espanya

1953 DECRETO LEY de 27 de noviembre de 1953. Viviendas protegidas. O Viviendas Bonificables.

1954 DECRETO-LEY de 14 de mayo de 1954. sobre protección de viviendas de tipo social, por el Instituto Nacional de la Vivienda

1954 DECRETO-LEY de 29 de mayo de 1954, sobre construcción de viviendas por la Obra Sindical del Hogar.

1954 DECRETO 20 de julio, LEY de 15 julio de 1954 sobre protección de viviendas de Renta Limitada

1954 ORDEN de 22 de diciembre de 1954. Sobre la aplicación de la Ley de Viviendas de Renta Limitada a los expedientes de viviendas 
protegidas.

1954 Texto refundido del los Decretos-leyes de 19 de noviembre de 1948 y de 27 de noviembre de 1953, sobre viviendas de renta limitada.

1955 DECRETO de 24 de junio de 1955. Por el que se aprueba el reglamento de la Ley de 15 de Sobre protección de Viviendas de Renta 
Limitada.

1955
DECRETO-LEY de 4 de febrero de 1955, sobre limitaciones en el uso, cesión y subarriendo de viviendas bonificables.// Decreto-Ley 
de 24 de junio de 1955, sobre supresión de trámite previo de calificación de bonificables.// Decreto-Ley de 9 de diciembre de 1955, 
sobre rentas máximas de viviendas bonificables.

1955 ORDEN de 12 de julio, de ordenanzas técnicas y normas constructivas para viviendas de renta limitada. BOE 197, de 16/07/1955

1956 LEY de 3 de abril, Sobre viviendas de tipo social. (1956/06645).

1957 ORDEN de 25 de enero. Sobre exención de cédulas de habitabilidad a viviendas de renta limitada.

1957 LEY de 13 de noviembre de 1957, sobre Plan de Urgencia Social para Madrid.

1958 DECRETO-LEY de 28 de marzo de 1958, sobre rentas máximas de viviendas bonificables.

1960 DECRETO-LEY de 15 de diciembre de 1960, sobre midificación de la Ley de renta Limitada. En orden a plantas comerciales.

1962 DECRETO-LEY de 8 de marzo de 1962, sobre calificación y régimen de los alojamientos provisionales financiados por el Instituto 
Nacional de la Vivienda.

1963 DECRETO 2131 24 julio (18434 Ref). LEY de Vivienda de Protección Oficial. Texto refundido de la Ley de 15 de julio 1954.

1964
DECRETO 3964/1964, 3 de diciembre, Reglamento para la apliación de la ley sobre Vivienda de Protección oficial. por el que se 
adapta el texto refundido y revisado de la legislación de viviendas de protección oficial, aprobado por Decreto 2131/1963, de 24 de 
julio, a las disposiciones de la Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario.

1965 ORDEN de 30 de octubre de 1965 del Ministerio de la Vivienda sobre nuevos módulos de Cédula de Habitabilidad

1967 ORDEN de 5 de julio de 1967 del Ministerio de la Vivienda sobre condiciones de habitabilidad de apartamentos y otros alojamientos

1968 ORDEN de 22 de febrero de ordenanzas técnicas y normas constructivas de viviendas de protección oficial

1968 DECRETO 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial 

1969
ORDEN MINISTERIAL, de 20 de Mayo, adaptación de las ordenanzas técnicas y normas constructivas, aprobadas por Ordenes de 
12 de Julio de 1955 y 22 de Febrero de 1968, al texto refundido y revisado de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial; y su 
reglamento (Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial).

1970 ORDEN MINISTERIAL, de 4 de Mayo de 1970 por la que se modifican las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección 
Oficial, aprobadas por la Orden de 20 de Mayo de 1969.
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lle
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g.

m
od

.
Legislació d'habitatge i habitabilitat a Espanya

1972 DECRETO 469/1972, de 24 de febrero del Ministerio de la vivienda sobre expedición de la Cédula de Habitabilidad

1974 ORDEN MINISTERIAL, de 16 de Mayo de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza trigésimo cuarta
"Garajes", de las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial.

1976 REAL DECRETO 2960. 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación de Viviendas de Protección 
Oficial

1976 REAL DECRETO 12/1976, de 30 de julio, sobre inversión en vivienda.

1976 REAL DECRETO 2278/1976, de 16 de septiembre, sobre viviendas sociales por el que se desarrolla el R.D 12/1976, de 30 de julio, 
sobre inversión en vivienda

1976 ORDEN de 24 de noviembre de 1976 por la que se aprueban las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las viviendas sociales.

1977 ORDEN, de 17 de mayo por la que se revisan determinadas Normas de Diseño y Calidad de las viviendas sociales

1978 REAL DECRETO 1829/1979 de 15 de julio, por el que se disponen determinadas obligaciones en la solicitud de la cédula de 
habitabilidad en edificaciones de nueva planta.

1978 REAL DECRETO-LEY 31/1978, de 31 d'octubre, sobre Viviendas de Protección Oficial.

1978 REAL DECRETO 3148/1978 de 10 de noviembre. Por el que se desarrolla el REAL DECRETO-LEY 31/1978, de 31 de octubre, sobre 
política de vivienda.(BOE número 14 de 16/1/1979)

1978
REAL DECRETO 2076/1978, de 20 de julio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las viviendas que 
terminadas o en construcción opten por acogerse al régimen de viviendas de protección oficial establecido por el Real decreto-Ley 
31/1978, de 31 de octubre.

1980 REAL DECRETO 355/1980 de 25 de enero, sobre reserva y situación de las viviendas de Protección Oficial destinadas a 
minusválidos.

1981 REAL DECRETO 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de viviendas destinadas a minusválidos, 
establecidas en el REAL DECRETO 355/1980, de 25 de enero.

1981 ORDEN MINISTERIAL, de 21 de febrero de 1981 por la que se modifican las ordenanzas técnicas y normas constructivas novena, 
undécima, decimotercera, decimoséptima y trigésimo cuarta aprobadas por Orden de 20 de Mayo de 1969.

1983 REAL DECRETO-LEY de 4 de mayo, 1224/1983, que modifica REAL DECRETO-LEY 31/1978, de 31 d'octubre, sobre Viviendas de 
Protección Oficial.

1987 DECRETO-LEY 1494, 4 de diciembre, Que establece la nueva política de Viviendas de Protección Oficial para el periodo de 1988-
1991

1992 REAL DECRETO-LEY 1/1992, 26 de junio

1993 REAL DECRETO-LEY 727/1993, de 14 de mayo, Sobre precio de las Viviendas de Protección Oficial

1998 LEY 6, de 13 de abril

2002 DECRETO 1/2002, 11 de gener

2005 REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda.

2008 ORDEN 21 julio 2008 sobre normativa técnica diseño calidad aplicable a viviendas protegidas

2008 REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN PARA 
2009-2012
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lle
i

re
g.
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od

.
Legislació d'habitatge i habitabilitat a Catalunya

1978 REIAL DECRET-LLEI  31/1978, de 31 d'octubre, sobre política de VPO

1981 REIAL DECRET 159/1981, de 9 de gener, va ser traspassada  a la Generalitat de Catalunya la titularitat dels serveis en matèria de 
patrimoni arquitectènic, edificació i habitatge.

1983 DECRET 346/1983, de 8 de julio, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

1983 DECRETO 571/1983 de 28 de desembre, sobre modificació del Decret 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva 
exigit als habitatges. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 418, p. 689, de 21.3.1984).

1984 DECRET 129/1984, sobre l'otorgament de la cèdula d'habitabilitat.

1991 LEY 24/1991, de 29 de noviembre, de la vivienda. 

1995 DECRET 274/1995, de 11 de julio, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

1996 DECRET 314/1996, de 17 de setiembre, de modificació del Decret 274/1995, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als 
habitatges.

1999 DECRET 28/1999, de 9 de febrero, sobre requisits mínims d'habitabilitat als edificis d'habitatge.

2002 DECRET 157/2002, 11 de juny, Requisits de Vivendes Protecció Oficial

2003 DECRET 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat als edificis d'habitatge i de la cèdula d'habitabilitat

2004 DECRET 455/2004, Plà de rehabilitació d'edificis d'habitatge-informe d'idoneitat

2005 DECRET 244/2005. Dret a l'habitatge 

2005 DECRET 255/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007.

2007 LLEI 18/2007, 28 de desembre, de dret a l'habitatge. DOGC num 5044 de 9/1/2008

2009 DECRET 55/2009, de 7 de abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
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2.2. Altres Comunitats Autònomes

2.2.1. Procés de control de l’habitabilitat

Prèviament al traspàs de competències a les Comunitats Autònomes, el sistema de control de qualitat
dels habitatges ja contava amb una duplicitat de mecanismes: la cèdula d’habitabilitat i la llicència de
primera ocupació. En front d’aquesta duplicitat algunes Comunitats han procedit a suprimir algun
d’aquests mecanismes provocant que avui en dia la realitat legislativa del conjunt d’ Autonomies sigui
diversa.

Algunes Autonomies mantenen la cèdula d’habitabilitat com a mecanisme de control de qualitat dels
habitatges de rang autonòmic. En canvi, d’altres comunitats han suprimit la cèdula d’habitabilitat amb
l’objectiu d’evitar la duplicitat d’accions per part dels diferents òrgans de l’administració i agilitzar els
tràmits de concessió de permisos, d’aquesta manera les funcions de control de l’habitabilitat s’han cedit
als municipis i es dur a terme mitjançant dos documents: l’Informe previ a la llicència municipal d’obres i la
Llicència de primera ocupació.

Un gran nombre de Comunitats disposen encara de la cèdula d’habitabilitat com a mecanisme de control i
per tant cada una d’elles té la capacitat d’establir les condicions d’habitabilitat. Del conjunt d’aquestes
comunitats algunes, com Astúries, Catalunya, Navarra i La Comunitat Valenciana, han dictat entre 3 i 5
normatives diverses sobre requisits o condicions mínimes d’habitabilitat, realitzant successives
adaptacions a les diferents circumstàncies. D’altres, com Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Extremadura i
La Rioja, únicament han aprovat un o dos documents, cada un d’ells amb un període major de vigència.

Les Comunitats aAutònomes que han suprimit la cèdula d’habitabilitat, com Andalusia, Aragó, Castella La
Mancha, Castella i Lleó, Múrcia i País Basc, mai han aprovat cap normativa respecte les condicions
d’habitabilitat tot i disposar de les competències des de la dècada dels anys vuitanta i, per tant es
segueixen regint per les condicions establertes per la Orden del Ministerio de Governación de 1944 i per
les ordenances que cada municipi pugui dictar. Pel que fa a la Comunitat de Galícia, l’any 1989 va
aprovar una reglamentació de condicions d’habitabilitat i posteriorment  la va derogar per cedir el paper
de control als ajuntaments.

Els documents que aquestes Autonomies utilitzen per garantir les condicions d’habitabilitat són l’Informe
previ a la llicència municipal d’obres i la Llicència de primera ocupació. El primer d’ells és un document
que garanteix que el projecte compleix les condicions de qualitat de l’habitatge i de l’edifici d’habitatges
exigides, de forma prèvia a l’inici de les obres de construcció. La Llicència de primera ocupació és el
document final, també d’àmbit municipal, que acredita el compliment de les condicions que estableix la
llicència municipal d’obres, i té el mateix valor legal que la cèdula d’habitabilitat.

Finalment, en relació a la Comunitat de Madrid es desconeix quin és el sistema per garantir les condicions
d’habitabilitat, doncs no s’ha pogut trobar la legislació corresponent.
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2.2.2. Quadre general de legislació d’habitatge a les CCAA (1980-2009)
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2.2.3. Relació històrica de la normativa a cada CCAA
tip

u Legislació d'habitatge i habitabilitat a les Comunitats Autònomes

1983 REAL DECRETO 3481/1983, de 28 de diciembre, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma las funciones y servicios del Estado en 
materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda.

1987 DECRETO 283/1987, de 25 de noviembre, por el que se suprimen la cédula de habitabilidad y el informe preceptivo sobre condiciones 
higénicas previo a las licencias municipales de obra.

1984 REAL DECRETO 699/1984, de 8 de febrero, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y servicios del 
Estado en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda.

1986 DECRETO 62/1986, de 4 de junio, de la Diputación General de Aragón, sobre regulación del trámite del informe relativo a condiciones 
higiénico-sanitarias de viviendas y locales, previo a la concesión de licencia municipal de obras.

1989 DECRETO 34/89, de 23 de febrero, por el que se aprueban las Normas de diseño en edificios de viviendas libres y de protección oficial.

1994 DECRETO 62/94, de 28 de julio, por el que se aprueban las Normas de diseño en edificios destinados a viviendas.

1995 DECRETO 6/95, de 18 de enero, Regulador del Régimen Juridico de la Habitabilidad y de los Procedimientos Administrativos relacionados 
con la misma.

1998 DECRETO 39/98, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas de diseño en edificios destinados a viviendas.

1986
DECRET 111/1986, de 18 de desembre. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears regula les condicions higièniques i normes 
d'habitabilitat en edificis, habitatges o locals. DECRET 112/1986, de 18 de desembre. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears regula 
l'expedició de cédules d'habitabilitat.

1988 DECRET 3/1988, de 28 de gener. Modifica el Decret 112/1986.

1997 DECRET 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i 
l'habitabilitat d'habitatges així com l'espedició de cèdules d'habitabilitat.

1984 REAL DECRETO 1667/1984, de 1 de agosto, por el que se traspasan las funciones y servivios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de la Calidad de la Edificación y Vivienda.

1991 DECRETO  141/1991, de 22 de agosto, por el que se establece las condiciones de habitabilidad y procedimiento de concesión y control de 
las cédulas de habitabilidad.

traspàs de competències

requisits / condicions mínimes d'habitabilitat

supresió de la cèdula d'habitabilitat

Illes Balears

Cantàbria

Andalusia

Aragó

Astúries
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tip
u Legislació d'habitatge i habitabilitat a les Comunitats Autònomes

1985 DECRETO 81/1985, de 3 de septiembre sobre simplificación del otorgamiento de la Cédula de Habitabilidad

1988 DECRETO 122/1988, de 3 de octubre, sobre habitabilidad de vivendas. Artículo único: Se suprime la Cédula de Habitabilidad (...)

1984 REAL DECRETO 972/1984, de 28 de marzo, por el que se traspasan las funciones y servivios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de la Calidad de la Edificación y Vivienda.

1999 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación. 

2000 DECRETO 147/2000, de 29 de junio, por el que se suprimen la cédula de habitabilidad y el informe preceptivo sobre condiciones higénicas 
previo a las licencias municipales de obra.

1999 DECRETO 195/1999, de 14 de diciembre, por el que se establecen las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas de nueva 
construcción

2001
DECRETO 158/2001, de 9 de octubre, por el que se regula la tramitación y concesión de la Cédula de Habitabilidad. ORDEN de 26 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba el modelo de Cédula de Habitabilidad y se fijan las condiciones que han de cumplir las viviendas 
ya construidas para su obtención.

1985 REAL DECRETO 1926/1985, de 11 septiembre, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma las funciones y servicios del Estado en 
materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda.

1989 DECRETO 240/1989, de 19 de octubre, sobre habitabilidad.

1992 DECRETO 311/1992, de 12 de noviembre. Supresión de la Cédula de habitabilidad y condiciones mínimas de habitabilidad que deberan 
reunir las viviendas

1984 REAL DECRETO 1546/1984, de 1 de agosto, por el que se traspasan las funciones y servivios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Murcia en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de la Calidad de la Edificación y Vivienda.

traspàs de competències

requisits / condicions mínimes d'habitabilitat

supresió de la cèdula d'habitabilitat

Castella la Mancha

Castella i Lleó

Extremadura

Galícia

Múrcia
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tip
u Legislació d'habitatge i habitabilitat a les Comunitats Autònomes

1988 DECRETO FORAL 184/1988, de 17 de junio, sobre condiciones de habitabilidad.

1990 ORDEN FORAL 268/1990, de 14 de mayo del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, por la que se regula la 
expedición de cédulas de habitabilidad a viviendas libres cuya construcción se inició como viviendas de protección oficial.

2004 DECRETO FORAL 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad 
Foral de Navarra.

2006 DECRETO FORAL 5/2006, de 16 de enero, por el que se modifica el Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra.

1981 REAL DECRETO 3006/1981, de 27 de noviembre, por el que se traspasan las funciones y servivios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de la Calidad de la Edificación y Vivienda.

1981 REAL DECRETO 325/1981, de 6 de febrero, por el que se traspasan las funciones y servivios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de la Calidad de la Edificación y Vivienda.

1987 DECRETO 189/1997, de 29 de julio, por el que se suprime la cédula de habitabilidad.

1984 REAL DECRETO 1720/1984, de 18 de julio, por el que se traspasan las funciones y servivios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Valencia en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de la Calidad de la Edificación y Vivienda.

1989 DECRETO 50/1997, de 3 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la concesión y control de las cédulas de habitabilidad.

1991 DECRETO 51/2002, de 4 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la concesión y control de las cédulas de habitabilidad.

1997 REAL DECRETO 1720/1984, de 18 de julio, por el que se traspasan las funciones y servivios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Valencia en materia de Patrimonio Arquitectónico, control de la Calidad de la Edificación y Vivienda.

1997 DECRETO 85/1989, de 12 de junio, por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana.

1997 ORDEN, de 22 de Abril de 1991, por la que se aprueba la modificación y el texto refundido que desarrolla las normas de habitabilidad y 
diseño de viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

1997 DECRETO 286/1997, de 29 de noviembre, por el que se regulan las Normas de Habitabilidad, Diseño y Calidad de Viviendas.

traspàs de competències

requisits / condicions mínimes d'habitabilitat

supresió de la cèdula d'habitabilitat

Navarra

País Basc

La Rioja

València
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3.  Normatives sobre condicions d’habitabilitat   
3.1. Anàlisi de la legislació d’habitatge 

 
El conjunt de documents legislatius d’habitatge presenten objectius tan divergents com la promoció 
d’habitatge públic, la incentivació de la promoció privada d’habitatge o la garantia de les condicions de 
qualitat dels habitatges. Fruit d’aquesta diversitat de motivacions, han sorgit categories d’habitatge que 
precisen d’una regulació pròpia de les seves condicions d’habitabilitat o, com anomenen els propis 
documents, de les seves condicions higièniques, tècniques, de disseny i qualitat,  constructives o 
d’habitabilitat objectiva. 
 
Aquestes condicions d’habitabilitat de cada categoria d’habitatge han estat aprovades mitjançant 
ordenances, normes o reglaments independents, fent referència a una llei fundacional que crea la 
categoria. Cada nova política d’habitatge ha aprovat els documents que considerava necessaris, generant 
una realitat legislativa diversa, on algunes categories disposen d’una amplia regulació de la habitabilitat 
exigida, i d’altres no han regulat mai les condicions mínimes dels seus habitatges. 
 
La primera legislació que va determinar les condicions d’habitabilitat dels habitatges van ser les lleis que 
promovien la construcció de Casas Baratas de 1911 i 1921. Mitjançant el “REAL DECRETO de 15 de 
abril, aprovatorio del reglamento de la ley de 12 de junio de 1911 de Casas Baratas” i el “DECRETO de 8 
de julio 1922. Aprobatorio del Reglamento de Casas Baratas”, van establir quins eren els requisits dels 
habitatges, de l’entorn i dels serveis comuns, per poder acollir-se a les categories de Casa Barata i així 
gaudir dels beneficis que això significava. 
 
Fins al 1944 no trobem el següent document que contingui requisits dels habitatges, ja que les primeres 
categories d’habitatge protegit -Casas económicas i  Viviendas de Renta Reducida- no van aprovar 
legislació al respecte. Aquest any es va aprovar el primer text dirigit a tots els habitatges, regulant les 
seves condicions mínimes d’habitabilitat a la ORDEN de 29 febrero de 1944, realitzat des del Ministeri de  
Governació, i titulat: “Condiciones higiéncias mínimas que han de reunir las viviendas.” A partir d’aquesta 
ordre totes les categories han disposat de condicions d’habitabilitat, ja sigui a través dels requisits 
establerts en aquesta, o de la seva pròpia legislació. 
 
Tret de les categories que són fruit del foment de la promoció privada d’habitatge, de Viviendas de Clase 
Media i Viviendas Bonificables, totes les següents han especificat les condicions exigides a cada una 
d’elles. Com és el cas de les Viviendas de Renta Limitada, les Viviendas de Protección Oficial i les 
Viviendas Sociales. En el cas de les Viviendas de Renta Limitada, aquestes condicions s’estableixen a les 
Ordenanzas Técnicas y Normas Constructivas V. Renta Limitada, i consisteixen en un conjunt 
d’ordenances que s’agrupen en Normas de solicitud y proyecto, Condiciones de composición, volumen e 
higiene de las viviendas, Normas urbanísticas, Normas constructivas, Normas sanitarias i Normas de 
economía y normalización. 
 
Les Viviendas de Protección Oficial han dictat en diverses ocasions les seves pròpies Ordenanzas 
Técnicas y Normas Constructivas para Viviendas de Protecció Oficial. La primera d’elles va ser la ordre 
de 20 de maig de 1969, text que ha estat modificat  els anys 1970, 1974 i, degut a l’aprovació d’una nova 
llei de V.P.O. de 1978, l’any 1981 es van modificar les ordenances 9ª, 11ª, 13ª, 17ª i 34ª, significant un 
replanteig del document primer. Posteriorment a aquestes normes han sorgit més modificacions, la 
primera d’elles de 1983, fent referència al document de 1981. 
 
Finalment, un cop van ser traspassades les competències a les Comunitats, a Catalunya s’han aprovat de 
forma successiva els Requisits mínims d’habitabilitat, des del primer document de 1983 “sobre el nivell 
d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges”, i les seves posteriors modificacions de 1995 i 1996, han 
estat aprovades els “requisits mínims d'habitabilitat als edificis d'habitatge” els anys 1999 i 2003, fins a les 
actuals  “condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.” de 2009. De tot aquests 
documents s’han seleccionat els que contenen canvis respecte la normativa anterior, de manera que 
únicament s’han analitzat les condicions d’habitabilitat establertes als textos de 1983, 1999, 2003 i 2009. 
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tip
u Legislació d'habitatge a Espanya Condicions d'habitabilitat

1853 REAL ORDEN 9 de septiembre.

1878 PROYECTO DE LEY

1879 LEY de aguas

1896 LEY 18 marzo 1895 – 15 diciembre 1896

1901 REAL ORDEN 13 junio

1903 REAL DECRETO 23 abril

1907 LEY  8 de febrero.

1908 PROYETO DE LEY 4 junio 1908

1911 LEY de 12 de junio 

1912 REAL DECRETO 15 de abril Reglamento de Casas Baratas

1917 REAL DECRETO  5 septiembre

1921 LEY de 10 de diciembre

1922 DECRETO de 8 de julio Aprobatorio del Reglamento de Casas Baratas

1923 REAL ORDEN 9 agosto

1924 REGLAMENTO  20 de diciembre

1924 DECRETO LEY de 10 de octubre 

1925 REAL DECRETO  9 de febrero

1925 DECRETO-LEY 29 julio 1925 

1925 REAL DECRETO

1927 REAL DECRETO-LEY 15 agosto

1927 REAL ORDEN 20 diciembre 

1929 REAL ORDEN 22 de mayo

1929 REAL ORDEN 31 de mayo.

1935 LEY Salmón  21 de junio 

1937 ORDEN de 16 de marzo 

1939 LEY de 19 de abril 

1939 DECRETO de 8 de septiembre 

1939 LEY de 23 de setiembre 

1941 LEY de 7 de agosto 

1941 LEY de 26 de setiembre

1942 DECRETO 10 de noviembre 

1943 ORDEN, de 16 de septiembre 

1944 ORDEN 29 febrero Condiciones higiéncias mínimas de las Viviendas

1944 LEY de 25 de noviembre 

1945 DECRETO de 3 de febrero 

1947 DECRETO-LEY de 7 de marzo 

1948 DECRETO LEY 19 de noviembre 

1953 DECRETO LEY de 27 de noviembre 

1954 DECRETO-LEY de 14 de mayo 

1954 DECRETO-LEY de 29 de mayo 

1954 DECRETO 20 de julio

1954 ORDEN de 22 de diciembre 

1954 Texto refundido 

1955 DECRETO de 24 de junio 

1955 DECRETO-LEY de 4 de febrero 

1955 ORDEN de 12 de julio Ord. Técnicas y Normas Constructivas V. Renta Limitada

1956 LEY 3 de abril

1957 ORDEN 25 de enero

1957 LEY de 13 de noviembre

1958 DECRETO-LEY de 28 de marzo 

1960 DECRETO-LEY de 15 de diciembre 
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tip
u Legislació d'habitatge a Espanya Condicions d'habitabilitat

1962 DECRETO-LEY de 8 de marzo 

1963 DECRETO 2131 24 julio

1964 DECRETO 3964/1964, 3 de diciembre

1965 ORDEN de 30 de octubre 

1967 ORDEN de 5 de julio

1968 ORDEN de 22 de febrero 

1968 DECRETO 2114/1968, de 24 de julio

1969 ORDEN MINISTERIAL, de 20 de Mayo Odenanzas Técnicas y normas constructivas para VPO

1970 ORDEN MINISTERIAL, de 4 de Mayo 

1972 DECRETO 469/1972, de 24 de febrero 

1974 ORDEN MINISTERIAL, de 16 de Mayo 

1976 REAL DECRETO 2960. 12 de noviembre

1976 REAL DECRETO 12/1976, de 30 de julio

1976 REAL DECRETO 16 de septiembre

1976 ORDEN de 24 de noviembre Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las V. Sociales

1977 ORDEN, de 17 de mayo

1978 REAL DECRETO de 15 de julio

1978 REAL DECRETO-LEY de 31 d'octubre

1978 REAL DECRETO de 10 de noviembre

1978 REAL DECRETO de 20 de julio

1980 REAL DECRETO 355/1980 de 25 de enero

1981 REAL DECRETO de 5 de enero

1981 ORDEN MINISTERIAL, de 21 de febrero Modifican Ordenanzas técnicas de Orden 20 Mayo 1969

1981 REAL DECRETO-LEY de 4 de mayo

1987 DECRETO-LEY 1494, 4 de diciembre

1992 REAL DECRETO-LEY 1/1992, 26 de junio

1993 REAL DECRETO-LEYde 14 de mayo

1998 LEY 6, de 13 de abril

DECRETO 1/2002, 11 de gener

2005 REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio

2008 ORDEN 21 julio 

2008 REAL DECRETO  de 12 de diciembre

1978 REIAL DECRET-LLEI de 31 d'octubre

1981 REIAL DECRET  de 9 de gener

Legislació d'habitatge a Catalunya Condicions d'habitabilitat

1983 DECRETO de 8 de julio nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges

1983 DECRETO  de 28 de desembre

1984 DECRETO 

1991 LEY 24/1991 de 29 de noviembre

1995 DECRETO de 11 de julio Requisits min. d'habitabilitat 

1996 DECRETO de 17 de setiembre Requisits min. d'habitabilitat 

1999 DECRETO de 9 de febrero Requisits min. d'habitabilitat 

2002 DECRET 11 de juny

2003 DECRETO de 21 de octubre, Requisits min. d'habitabilitat i la cèl·lula

2004 DECRET

2005 DECRET 

2005 DECRET de 8 de novembre

2007 LLEI 28 de desembre

2009 DECRETO de 7 de abril Condicions d'Habitabilitat dels Habitatges i la cèl·lula
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3.2. Síntesi del concepte d’habitabilitat normatiu 
 
De cada document que conté condicions d’habitabilitat s’ha extret els fragments que expliquen l’objectiu 
de la norma, la definició de l’habitatge regulat i l’escala del concepte d’habitabilitat, i s’han enumerat el 
conjunt de temes regulats. Aquests aspectes s’han seleccionat amb la finalitat d’extreure entre tots ells 
quin és el concepte d’habitabilitat, quins són els models d’habitatge plantejats i com es defineix l’habitatge 
mínim per a cada un dels casos estudiats. 
 
L’objectiu que persegueix cada normativa és, en alguns casos, el motiu que tenen els poder públics per 
aprovar una nova legislació, i en d’altres, és la justificació de la necessitat de fixar unes noves condicions 
d’habitabilitat. Aquest objectiu pot estar exposat al principi de cada text legislatiu, o ser un article o 
disposició dins del cos del document. 
 
Pel que fa a la definició de les categories d’habitatge anunciades, no totes les normatives en contenen 
una. Mentre que algunes aporten una definició de forma directa, d’altres ho fan a partir del conjunt de 
requeriments que han de complir els habitatges regulats. El motiu d’incloure la definició és acotar el 
concepte d’habitatge o delimitar quines són les edificacions o tipologies d’habitatge que queden regulades 
per la pròpia llei.  
 
L’escala del concepte d’habitabilitat pretén recollir tots els àmbits –íntims, privats, comunitaris, públics,...- 
fins als quals s’estenen les condicions regulades, i per tan quins espais es consideren necessaris per 
cobrir les funcions d’habitar.  
 
Finalment s’han enumerat tots els temes tractats en cada normativa, per poder completar cada punt 
analitzat i acotar el concepte d’habitabilitat. 
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Quadres de síntesi  

[1912] Casas Baratas  

Reglamento de la ley de 12 de junio de 1911 
habitaciones baratas, familiares, colectivas o de pisos. Casas en proyecto, en 
construcción o construidas.  

La calificación se dará una vez terminada la obra.  
àmbit

d'aplicació en caso de situación alejada de centros populares se preste a reservar áreas 
mayores y mejor dispuestas para calles o avenidas,y creación futura de servicios 
comunes públicos y privados, atendiendo también a la proximidad de los centros de 
trabajo y medios de comunicación 

temes
tractats

Art.13 terrenos / cimientos / orientación de las fachadas, aire y luz, soleamiento, 
vientos dominantes, dimensiones de patios de luz / alturas de las casas / 
agrupaciones máximas hasta 40 familias / la construción debe proteger de la 
humedad y las bruscas variaciones de temperatura / aceras que rodean las casas / 
altura mínima de habitaciones / sótanos / art. 32 programa de cada casa / Art. 33 
ventilación / Art. 34 amplitud de ventanas / Art. 36 habitaciones, cubicaje, acceso 
directo, incomunicados con baños y cocinas / Art. 38 no molduras y encuentros 
redondeados y acabados superficiales / Art. 38 agua potable 50l diarios por persona 
/ Art. 41 Evacuación de aguas, retretes, tuberías, fosas sépticas / Art. 44 
precauciones contra incendios / Calificación de la casa barata / Organización y 
funcionamiento del servicio de casas baratas / de las exenciones tributarias / de las 
subvenciones /  

CAP. 1º DE LAS JUNTAS PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LAS CASAS BARATAS.

Art. 1º El Gobierno, por su propia iniciativa, o a petición de (…), podrá acordar la
constitución en cualquier Municipio de una Junta de fomento y mejora de las habitaciones
baratas.
Art. 3º Serán atribuciones de estas Juntas:
a) Estimar y favorecer la construcción de habitaciones higiénicas y baratas destinadas a
ser alquiladas o vendidas, al contado o a plazos, a personas que vivan de un salario o
sueldo modesto o eventual.
Art. 2º Se entenderá que son casas baratas a efectos de esta ley y de cuantas persigan
fines análogos, las construidas o que se intenten construir por los particulares o
colectividades para alojamiento exclusivo de cuantos perciben emulamentos modestos
como remuneración de trabajo, habida cuanta, además, de las circunstancias siguientes:

1ª Las viviendas podrán constistir en casas aisladas, en poblado o en el campo, casas de
vecinos o en barriadas para alojamiento de familias, o bien en casas para recibir a
personas solas, con habitaciones independientes, sin que en ningún caso puedan
subarrendarse ni destinarse a establecimientos de bebidas alcohólicas.
Art. 2º. 2ª Que las casas cuando se den en alquiler, no se estipule un precio superior al
que las Juntas fijaran al construirlas (…).
3ª Que las casas que se construyan se acomoden a las condiciones generales higiénicas y
de capacidad y distribución que el reglamento determine.
4ª Que se dé cuenta a dicha Junta del terreno en que se ha de edificar, y se realicen las
obras de saneamiento e higiene que la misma determine.

Ley 12 de junio de 1911 de Casas baratas

objectiu

definició
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[1922] Casas Baratas  
 
 

objectiu -

Cap 1º. Concepto legal de casa barata. Art. 1º Se entenderá por casa barata la que haya
sido reconocida oficialmente como tal por reunir las condiciones técnicas, higiénicas,
económicas y especiales, en su caso, para determinadas localidades, que expresan la ley
y el presente reglamento para su aplicación.
Art. 2º Las casas baratas podrán estar aisladas, unidas a otras o formando grupos o
barrios, y podrán tener uno o varios pisos y ser familiares o colectivas.
Art. 1º (…) las casas en proyecto, en construcción  o construidas.
Art. 2º (...)Se considerarán como parte integrante de las casas baratas los patios, huertos y
parques y los locales destinados a gimnasio, baños, escuelas y cooperativas de consumo,
qe sean accesorios de una casa o grupo de casas baratas y guarden con ella la debida
proporción en cuanto a su extensión e importancia.

Art. 8º En las barriadas de casas baratasy ciudades satélites podrán construir fábricas y
talleres (…) pero dichas fábricas y talleres no gozarán de los beneficios de la ley.

Terrenos .
Casas familiares . Art. 57 A los efectos de este reglamento, se entiende por casas
familiares las que hayan de ser utilizadas por una sola familia, ya sea en propiedad o en
alquiler o gratuitamente.
Casas colectivas . El grupo de casas colectivas se entienden incluidas las casas con
varios cuartos para ser alquilados a diferentes familias; las construcciones destinadas a
proporcionar albergue a trabajadores de tránsito; las destinadas, en las grandes ciudades,
al alojamiento de personas solas que no las utilizen más que para dormir (casas de
dormir), y , en general, todas aquellas edificaciones que, a juicio del Ministerio de Trabajo,
Comercio e Indústria, previo informe puedan asimilarse a las comprendidas en los casos
anteriores.
Gupos de casas baratas. Art. 77 Se entenderá por grupo de casas baratas la reunión de
éstas, situadas de tal forma, con relación a las vías públicas colindantes, que tengan fácil
acceso desde éstas sin necesidad de construir calles ni ejecutar obras especiales de
urbanización.
Ciudades satélite . Se considerará como ciudades satélites de casas baratas la reunión
de estos edificios que, aun dependiente administrativamente de un núcleo de población,
por su número e importancia, por ocupar un espacio considerable de terreno, por requerir
obras especiales de urbanización, como trazado de calles, circulación, distribución de
manzanas y desagües, necesidad de establecer servicios colectivos para responder a las
exigencias de la higiene, cultura, cooperación, recreo, medios de comunicación, etc de sus
habitantes.
Art. 78 Las ciudades satélite sólo podrán edificarse donde los terrenos sean económicos y
estén próximos a grandes arterias de circulación o a los grandes centros de trabajo.

temes 

tractats

Sección 1ª. Definición de casa barata, S 2ª. Condiciones jurídicas y económicas, S 3ª.
Condiciones técnicas de la construcción: A.Terrenos, B.Casas Familiares: Condiciones
relativas a la estructura, Condiciones relativas a la higiene, C. Casas Colectivas, D. Grupos
de casas y ciudades satélites, D. Prescripciones generales. 

definició

àmbit 

d'aplicació

Ley 10 de diciembre de 1921 de Casas baratas

Reglamento provisional de la ley casas baratas de 10 de diciembre de 1921
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[1944] Vivienda. Condiciones higiénicas mínimas  
 
Orden 29 de febrero de 1944 (Mº. Governación) VIVIENDA. Condiciones higiénicas mínimas. 

objectiu 
"A propuesta de la Comisión Central de Sanidad, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer, que las condiciones mínimas que han de reunir…" 

definició - 

àmbit 
d'aplicació 

"… toda clase de viviendas, sea cual fuere la entidad o particular a quienes 
pertenecieren, son las siguientes:" 

temes 
tractats 

1ª composición mínima, 2ª acceso, 3ª ventilación, 5ª patios, 6ª dimensiones mínimas 
de las habitaciones, alturas mínimas, 9ª recogida aguas negras y sucias, 12ª tipos de 
retretes. 
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[1955] Viviendas de Renta Limitada  

Ley de 15 de julio de 1954 sobre protección de viviendas de renta limitada. 

La Ley de 19 de abril de 1939, que instauró el régimen legal de viviendas protegidas, 
puso al servicio de este propósito, con el ánimo de corregir las deficiéncias 
observadas en la antigua legislación de casas baratas, un sistema de protección 
para que las entidades que por su índole pudieran acometer en gran escala aquella 
clase de construcciones. 

objectiu Deseoso el Gobierno de obtener el máximo rendimiento en la protección de toda 
índole que el Estado presta a la construcción de viviendas adecuadas a las 
necesidades de los españoles, se ha pensado en la conveniencia de conceder un 
apoyo más intenso y eficaz a los particulares, facilitándoles una amplia movilización 
del crédito inmobiliario, para el cual se otorgan en la nueva Ley las mayores 
bonificaciones tributarias, y en unificar la política social del Estado encaminada a la 
construcción de viviendas. 

Las viviendas acogidas al régimen de protección que sus preceptos desarrollan se 
denominarán "viviendas de renta limitada" 

definició
Art. 2º Se entenderá por viviendas de renta limitada las que, estando incluidas en los 
planes generales formulados al efecto, se construyan con arreglo a proyecto o 
anteproyecto aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda por reunir las 
condiciones que se señalen en el Reglamento o en las Ordenanzas que se dicten 
para ello. 

àmbit
d'aplicació

La protección de la Ley alcanzará a las edificaciones y servicios complementarios, 
incluso a las ampliaciones horizontales y verticales de edificios existentes, aun 
cuando éstos no tuvieren anteriormente protección legal, y en su caso, a las obras 
de urbanización. En las viviendas rurales, incluso las proyectadas por el Insituto 
Nacional de Colonización, esta protección se extenderá a los anejos agrícolas, hasta 
el 50% como máximo de las viviendas. 

ORDEN de12 de julio, por la que se aprueba el texto de las Ordenanzas técnicas y normas 
constructivas para viviendas de renta limitada. 

Ord 19ª Servicios sociales. La agrupación de edificios en número considerable que 
dé lugar a un núcleo de viviendas importante, obligará a prever todos los servicios 
generales propios de la vida social, dentro de la escala apropiada a la dimensión de 
la unidad urbana resultante. Tales servicios son, entre otros: iglesia, escuelas, 
lugares de reunión, comercio, mercado, espectáculos, artesanía, parques y jardines, 
campos deportivos. 

àmbit
d'aplicació

Normas urbanísticas: calles, servicios, disposición de edificaciones, … 

temes
tractats

Ord 1ª. Justificación urbanística de los terrenos, documentación a presentar en el 
proyecto, Ord 5ª y 6ª aptitud de los terrenos en medio urbano y rural (agua potable, 
saneamiento, basuras y estercoleros, excesivos rellenos o desmontes, Ord 8ª 
Composició, programa y habitaciones: vivienda familiar tipo, programa reducido, 
traslado de inquilinos, viviendas para familias numerosas, superfícies mínimos, 
viviendas crecederas, ord 9ª altura de las casas, 11ª Dimensiones de los patios, 12ª 
Orientacions, 13ª Superficies de ventilación, 14ª Sup. mínimas de las habitaciones, 
15ª Retretes y aseos, 17ª disposición de edificaciones: calles, aireación,..., 20ª 
Superficies y perfiles de calles, servicios de la calle: pavimentación, arbolado, 
alumbrado y canalizaciones, Normas constructivas, cimientos, forjados y bóvedas, … 
Normas sanitarias: saneamiento, aislamiento térmico,  
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[1969] Viviendas de Protección Oficial  

Or MINISTERIAL, 20 de Mayo de 1969, adaptación de las ordenanzas técnicas y normas 
constructivas de Viviendas de Protección Oficial 

àmbit
d'aplicació

O 22ª La agrupación de edificios en número considerable que dé lugar a núcleo de 
viviendas importante, obligará a prever todos los servicios comunitarios propios de la 
vida social, dentro de la escala apropiada a la dimensión de la unidad urbana 
resultante. Tales servivios son: religiosos, culturales, comerciales, sanitarios, 
asistenciales, administrativos, políticos, recreativos y de relación y varios, como 
garajes, estaciones de servicio, aparcamiento de vehículos, talleres artesanos, 
paradas de medios de transporte, etc. 

temes
tractats

justificación urbanística / proyectos de viviendas / O 5ª aptitud de los terrenos / O 9ª 
Composición, programa y habitaciones de las viviendas: piezas mínimas, acceso del 
baño, sup. Útil, primeras lucesen cocinas y baños / dependencias artesanas y 
agrarias / O 11ª altura de la edificación / dimensión de los patios interiores / O 18ª 
superfícies de ventilación / O 17ª superfícies mínimas de las habitaciones / O 18ª 
Retretes y aseos: sistema, materiales de rebestimiento, acceso / disposición de las 
edificaciones / utilización de los terrenos / O 22ª Servicios comunitarios / O 23ª 
Dimensiones de las calles / O 24ª pavimentación, arbolado, alumbrado y 
canalizaciones: materiales, pendientes / O 25ª normas constructivas: cimientos, 
muros (separación entre vecinos), forjados, cubiertas / O 26ª instalaciones mínimas: 
alumbrado y agua caliente y fría / O 27ª Programa mínimo sanitario / O 28ª 
Saneamiento: tipo de aparatos, registros, materiales de los tubos, fosas sépticas, 
aguas pluviales / O 33ª insatlaciones y dependecias especiales: elevadores, 
calefacción, agua caliente centralizada, antena colectiva, vivienda del portero. 

(…) 1961, se aprobó el Plan Nacional de la Vivienda (…) Este Plan (…) tiene como
objetivo la solución definitiva y el planeamiento económico a largo plazo, del problema de
la vivienda, coronando así la obra llevada a cabo en esta matería por el Estado desde el
año 1939.

Se ha logrado un texto que (…) ha de proporcionar, sin embargo, a la ingente obra del
Estado de dotar de vivienda digna a todos los espanyoles, el marco legal necesario en el
que todas las iniciativas y esfuerzos encuentren su debida acogida.

definició

Art. 2º Se entenderá por Viviendas de Protecció Oficial las que dentro de un Plan Nacional
las de la vivienda apruebe por reunir las condiciones que se señales en el Reglamento y
Ordenanzas. Su uso, conservación y aprovechamiento se regirá durante 50 años por esta
legislación.

Cabe destacar la nueva denominación de Viviendas de Protección Oficial que se da a las
acogidas a esta Ley, así como a sus locales, edificaciones y servicios complementarios.

Art. 2º La protección de la Ley alcanzará a los locales de negocio, edificaciones y servicios
complementarios, terrenos y obras de urbanización.
El taller familiar artesano podrá componerse en la misma planta de la vivienda, siempre
que la actividad que se desarrolle no sea ruidosa, incómoda ni peligrosa, de acuerdo con
los reglamentos vigentes.

 LEY  24 julio de 1963 (18434 Ref).de Vivienda de Protección Oficial. Texto refundido de la Ley de 15 

objectiu

àmbit
d'aplicació
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[1976] Viviendas Sociales 
 
REAL DECRETO 12/1976, de 30 de julio, sobre inversión en vivienda 

Se impone, pues, la necesidad de incrementar la inversión en vivienda al tiempo 
que se facilita la solvencia económica de las familias de menor nivel de renta para 
acceder al mercado de las viviendas sociales. (…) 

objectiu El objeto de esta norma es, por otra parte, el de utilizar al máximo la capacidad de 
acción de la iniciativa privada en la construcción de viviendas sociales, para poder, 
en un plazo no superior a tres años, desarrollar una acción excepcional que 
permita cubrir las necesidades actuales. 

definició 

Art 1º. Se establece la categoría de vivienda social, que sustituirá a las definidas 
en la Ley de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1963 y disposiciones 
complementarias, como viviendas del grupo segundo, incluidas las de construcción 
directa. 

  

REAL DECRETO 2278/1976, de 16 de septiembre 

Los objetivos del nuevo sistema (nuevo concepto de la vivienda social) son 
fundamentalmente cuatro: 
1º. Cubrir el déficit actual de viviendas sociales, en un periodo de tiempo de cuatro 
años. 
2º. Mejorar y garantizar la calidad de las viviendas. Se establece al respecto un 
nuevo concepto de la vivienda social, que deberá cumplir las normas de diseño, 
calidad y precio fijadas y controladas por la Administración. 

3º. Facilitar el acceso a la propiedad de las viviendas de las familias con menores 
niveles de renta. Para ello se establece un adecuado sistema financiero, con 
financiación a largo plazo al comprador y apoyo del Estado, de manera que nadie 
tenga que detraer para adquirir una vivienda más que un porcentaje de sus 
ingresos, que le permita vivir decorosamente con el resto. 

objectiu 

4º. Disminuir el nivel de desempleo, asegurando un determinado número de 
puestos de trabajo en la construcción en los años inmediatos. 

definició 

Art 1. Se entenderá por vivienda social la que, destinada a residencia habitual de 
su adquiriente, reúna, como mínimo, los siguientes requisitos: a) sup útil mínima, 
b) Sujeción a las normas de diseño y calidad, aprobadas a tal efecto, por el 
Ministerio de la Vivienda (*), c) Precio de venta 

Art. 1. (*) La vivienda social habrá de contar a las distancias que determinen las 
normas técnicas, con el equipamiento y los servicios necesarios y, en todo caso, 
con Centro de Ensañanza General Básica, establecimientos mercantiles para la 
realización del comercio diario, guarderia infantil y parada de transporte colectivo. àmbit 

d'aplicació Art 2. El mismo régimen establecido en el presente Real Decreto para la vivienda 
social se aplicará a las construcciones destinadas a fines públicos o sociales que 
constituyan equipamiento de las viviendas sociales. A tal efecto, las normas 
técnicas determinarán los requisitos que han de reunir tales equipamientos. 
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objectiu

(…) establece un nuevo concepto de la vivienda social, uno de cuyos requisitos exigidos
es la sujeción de aquéllas a unas Normas de Diseño y Calidad que determinen las
características técnicas de la categoría de vivienda social con el objetivo prioritario de
mejorar y garantizar la calidad de éstas.
Art. 2º Dichas normas serán de aplicación para todas las promociones de construción de
viviendas sociales que se realicen con el régimen establecido en Real Decreto-Ley
12/1976.
2.1 Las Normas Técnicas de Diseño de las Viviendas Sociales se refieren a: La vivienda
en sí, los servicios comunes del edificio, el edificio de viviendas, el equipamiento social y
comunitario en el entorno próximo al edificio.

temes
tractats

NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO: Condiciones exigidas para la vivienda en sí: superfície
útil mínima, volumen útil mínimo, programa funcional mínimo, compartimentación de
espacios, dimensiones críticas, condiciones acústicas, condiciones visuales, condiciones
higiénicas, condiciones higrotérmicas, condiciones de las dotaciones, condiciones de
defensa, condiciones de intimidad, condiciones de seguridad, condiciones de accesibilidad,
condiciones de individualización, condiciones de relación social, condiciones de
perfectividad, condiciones de adecuación. / Condiciones exigidas al equipamiento social y
comunitario: dotación obligatoria con distancias máximas, comercio de uso diario,
guardería infantil, centro de enseñanza general básica, aparcamientos y garajes. /
NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD ..

àmbit 
d'aplicac

ió

ORDEN de 24 de noviembre, Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales
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[1978] Viviendas de Protección Oficial 
 
Real decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial 

La multiplicidad de regimenes aplicables, la minuciosa regulación sobre los distintos 
tipos de viviendas y la ausencia de un sistema financiero que respaldase ese intento 
legislativo han determinado, entre otras circunstancias, un deterioro progresivo de la 
oferta de viviendas de protección oficial (...). objectiu 

Desarrollar una política de vivienda que se fundamenta en criterios de simplificación 
administrativa, de máxima liberalización del mercado, y ayuda estatal a las familias 
con unos bajos niveles de rentas 

definició 

Art.1º Existirá una única categoría de viviendas de protección oficial, que serán 
aquellas que, dedicadas a domicilio habitual y permanente, tengan una superficie útil 
máxima de noventa metros cuadrados y cumplan las condiciones, especialmente 
respecto a precios y calidad, que se señalen en las normas de desarrollo del 
presente real decreto-ley y sean calificadas como tales.  

  
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 
31/1978 

Art.2º La protección oficial, en las condiciones que para cada caso se establecen a 
continuación, se extenderá también:  
a) A los locales de negocio situados en los inmuebles destinados a vivienda, siempre 
que su superficie útil no exceda del 30 por 100 de la superficie útil total. (…) 
b) A los talleres de artesanos y los anejos de las viviendas de labradores, ganaderos 
y pescadores (…). àmbit 

d'aplicació 

c) A las edificaciones, instalaciones y servicios complementarios para fines 
religiosos, culturales, comerciales, sanitarios, asistenciales, deportivos, 
administrativos, políticos, recreativos y, en general, todas aquellas obras destinadas 
a equipamiento social, siempre que formen parte de núcleos de población 
constituidos al menos en un cincuenta por ciento por viviendas de protección oficial.  

  
ORDEN de 21 de febrero de 1981 por la que se modifican las ordenanzas técnicas y normas 
constructivas 9ª, 11ª, 13ª, 17ª,34ª, aprobadas por la orden de 1969. 

objectiu 

La presente disposición supone, pues, una nueva adaptación exigida, de una parte 
por el transcurso del tiempo que ha puesto de manifiesto la inadecuación de 
determinadas ordenanzas a las exigencias de que demandan hoy día tanto los 
usuarios de las viviendas como la propia calidad y funcionalidad que debe presidir el 
proceso constructivo de los inmuebles, y de otra parte, por la urgencia de acomodar 
la normativa técnica a la nueva política de vivienda surgida al amparo del real 
decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre y en donde la reducción de la superficie útil 
máxima de las viviendas aconseja una nueva dinámica en la distribución y 
composición de cada vivienda, mas acorde con la composición de la familia española 
y con la variedad de programas de esta. 

temes 
tractats 

Composición, programa y habitaciones: programa mínimo y su supefície (mínimo y 
máximo) / alturas libres / dimensiones patios / superfícies mínimas de las 
habitaciones / trasteros / garajes  
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[1983] Nivell d’habitabilitat objectiva exigida als habitatges 

[1999] Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatge 

Atès que l'article 47 de la Constitució Espanyola estableix que tots els espanyols tenen
dret a gaudir d'un habitatge digne i adient.
Atès segons el que disposa el Reial Decret 159/1981, de 9 de gener, va ser traspassada a
la Generalitat de Catalunya la titularitat dels serveis en matèria de patrimoni arquitectònic,
edificació i habitatge.
Atès el desfasament de la normativa actual, que no assegura unes condicions dignes i
adequades d'habitabilitat per als habitatges tant de construcció nova com antiga, i que es
considera del tot necessari realitzar una nova normativa d'habitabilitat d'acord amb les
exigències presents.

definició
Art.1 S'entén per habitatge, a efectes d'aquest Decret, tot local tancat, continu o
discontinu, destinat a l'ús de residència humana.

àmbit 
d'aplicació

Art. 2 Tots els habitatges de nova edificació o creats per la reconversió d'antiga edificació
hauran de tenir, com a mínim, el nivell B d'habitabilitat objectiva definit a l'annex del present
Decret.
Definició d'habitatge i peces: superfície, obertures, ventilació, dimensions crítiques,
equipament, independitzable. 
Nivell A. Espais d'accés, construcció, dimensions, altura lliure, equip de cuina, equip
higiènic, fluxes, 

temes 
tractats

objectiu

DECRET 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objetiva exigit als habitatges. 

Les prescripcions normatives aplicables a l’habitabilitat dels habitatges estan principalment
contingudes als decrets 274/1995, d’11 de juliol, i 314/1996, de 17 de setembre.

Però hi ha principalment dues raons que aconsellen la seva modificació. D’una banda, la
necessitat d’agrupar en un sol text normatiu totes dues disposicions de manera que els
professionales les puguin fer servir amb més facilitat. D’altra banda, que durant el període
al llarg del qual han estat d’aplicació els decrets esmentats s’ha posat de manifest que
determinades exigències, com és la referent als ascensors, són excessives per a unes
disposicions que estan qualificades de mínims.

definició

Art. 1 (…) s’entén per habitatge la construcció fixa destinada a ser residència de persones
físiques, o utilitzada com a tal, amb independència que s’hi desenvolupin altres usos. Els
elements complementaris de la construcció formen part de l’habitatge.
Art. 2 (2.1.).Tots els habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d’antiga
edificació o els obtinguts com a conseqüència d’obres de gran rehabilitació, (...), han de
tenir, com a mínim, el nivell d’habitabilitat objectiva d’habitatges de nova edificació, que és
el que es defineix a l’apartat 2 de l’annex d’aquest Decret.
2.2..Els habitatges de protecció oficial de nova edificació estan subjectes a les
prescripcions del nivell d’habitabilitat per als habitatges de nova edificació,(...), amb les
especificitats que es recullen al seu apartat 3, habitatges de protecció oficial.
2.3..La resta d’habitatges han de complir el nivell d’habitabilitat establert per als habitatges
usats, definit a l’apartat 4 de l’annex d’aquest Decret.

temes 
tractats

Dimensions crítiques, superfícies i composició mínima, alçada lliure, perímetre de façana,
patis, equip obligatori o prohibit,instal·lació d'aigua freda i calenta, obertures i ventilació,
accés.

àmbit 
d'aplicació

objectiu

DECRET 314/1996, de 17 de setembre, sobre requisits mínims d'habitabilitat als edificis d'habitatge.
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[2003] Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i la cèdula d’habitabilitat 

La modificación de la regulación de mínimos que ahora se pretende tiene como principal
objetivo adaptar la tipología de las viviendas, mediante fórmulas más flexibles que las
tradicionales, a la necesidad que presentan colectivos como el de jóvenes que no pueden
satisfacer sus necesidades de alojamiento de forma adecuada. Asimismo, como mejoras
constructivas se vuelven a aumentar las superficies de ventilación y las de los patios, a los
que dan las piezas principales.
(...) establecer una nueva regulación de la cédula, introduciendo como novedad su
vigencia temporal, a fin de potenciar el mantenimiento de los edificios en buenas
condiciones y la obtención paulatina y progresiva de este documento para todo el parque
de viviendas. 
Por último, con el fin de no disminuir las condiciones de habitabilidad de las viviendas, se
prevé que en la cédula conste el número de personas que se recomienda que puedan
ocupar las viviendas.

definició -

Todas las viviendas de nueva edificación, las creadas por reconversión de antigua
edificación o las obtenidas como consecuencia de obras de gran rehabilitación deben
tener, como mínimo, el nivel de habitabilidad objetiva de viviendas de nueva edificación.
El resto de viviendas deben cumplir el nivel de habitabilidad establecido para las viviendas
usadas.

temes 
tractats

Definiciones: piezas: sup mínimas, dimensiones críticas, aberturas, equipo obligado o
prohibido / 2.1 Tipología / 2.2 Acceso / 2.3 Construcción / 2.4 Dimensiones / 2.5 Piezas /
2.6 Equipo (subministros)

DECRETO 259/2003, de 21 de octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat als edificis d'habitatge y 
de cèdula d'habitabilitat

àmbit 
d'aplicació

objectiu
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[2009] Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, se’n deriva un nou
marc d’exigències respecte dels criteris de qualitat i habitabilitat que han de complir els
habitatges a Catalunya 
(…)el foment de tipologies flexibles i adaptables a diferents maneres d’habitar, l’ús
universal de l’habitatge dels col·lectius amb dificultats de mobilitat temporal o permanent o
el foment de l’eficiència energètica dels habitatges.

definició -

1. Aquest Decret regula les condicions d’habitabilitat que han de tenir els habitatges en el
territori de Catalunya, amb independència que tinguin o no protecció oficial, diferenciant:
a) Habitatges de nova construcció, concepte en el qual s’inclouen els d’obra nova i els
resultants de la reconversió d’una edificació existent o d’obres de gran rehabilitació.
b) Habitatges usats o preexistents
Art. 2 El planejament urbanístic ha de ser coherent amb les determinacions que en matèria
d’habitabilitat dels habitatges regulen la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge, i aquest Decret.
2.6 Dotacions comunitàries.
A partir de vuit habitatges, els edificis han de comptar amb un espai per a ús de la
comunitat, accessible des de l’exterior o zones comunes, d’una superfície mínima de 3 m² i
una alçada no inferior a 2,20 m. Aquesta superfície s’ha d’incrementar en 0,20 m² per cada
nou habitatge que excedeixi aquest nombre. Aquest espai ha de disposar de desguàs, punt 
de llum i presa d’aigua.
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, la dotació higiènica mínima i
l’equip de cuina en les condicions deinides a l’apartat 3.4.
Habitatge flexible: l’habitatge concebut de manera que faciliti la seva adaptabilitat a les
necessitats canviants dels seus ocupants i que resti obert a la intervenció dels usuaris en
la seva compartimentació.

temes 
tractats

Definicions: peces, condicions lumíniques,… / Apartat 2: Condicions d'habitabilitat exigibles
als edificis d'habitatges: accés, dotacions comunitaries, alçada mínima construïda,
telecomunicacions / Ap.3 Condicions d'habitabilitat exigibles als habitatges: Ocupació /
sostenibilitat i estalvi energètic / accessos / cambres higièniques / practicables / alçada
mínima / espais d'ús comú: dimensions, condicions / habitacions / ventilació i il·luminació
natural / emmagatzematge / cambres higièniques / Rentat de la roba / Equip i subministres / 

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges y de cèdula 
d'habitabilitat

àmbit 
d'aplicació

tipus

objectiu



|  introducció    |  normativa sobre habitatge    |   normativa sobre condicions d’habitabilitat    |   evolució del concepte d’habitabilitat    |   conclusions    |   bibliografia   | 

|   L’evolució de l’habitabilitat normativa a Catalunya (1850-2009)   |   tesina final del màster AEiM, UPC  |   marina casals tres, curs 2008-2009   38  |  

4.  Anàlisis de l’evolució del concepte d’habitabilitat 
 

4.1. Objectiu de la normativa 
 
A partir dels objectius descrits a cada  una de les lleis es desprèn la raó que té l’Estat o la Comunitat 
Autònoma per aprovar una nova legislació d’habitatge i quin és el motiu que cada una de les disposicions 
legals té per fixar unes noves condicions d’habitabilitat. 
 
Motius per aprovar una nova legislació 
Del conjunt de legislació analitzada es troben motius diversos per a la seva redacció, tots ells però es 
poden agrupar en dos grans grups. 
 
Per una banda, existeixen un grup de lleis que pretenen proporcionar solucions al que es planteja com “el 
problema de l’habitatge” facilitant l’accés a l’habitatge, objectiu ja present des de les lleis de Cases 
Barates de 1911 fins a les lleis que regulen els actualment vigents Habitatges de Protecció Oficial. La 
finalitat última dels seus plantejaments guarda una clara relació amb el motiu que expresa la Ley de 1853 
de Casas para pobres: 
 
“Persuadida S.M. de que la habitación es una de las cosas mas importantes en la vida del pobre, y de que 
a procurársela en buenas condiciones higiénicas, aereada y sana, deben encaminarse los esfuerzos de la 
Administración por lo que al bienestar de las clases desvalidas interesa, tanto como por lo que afecta a la 
salud pública, desea que tan importante mejora se realice cuanto antes en bien de las clases desvalidas.” 
(REAL ORDEN. 1853 de  9 de septiembre.) 
 
Per altra banda hi ha tot un conjunt de normatives que persegueixen l’objectiu de millorar les condicions 
d’habitabilitat de tots els habitatges nous i usats, i ho fan a través d’establir unes condicions  mínimes 
higièniques, de qualitat i tècniques que tot habitatge ha de reunir. Aquest és el cas de la Orden de 1944 
de Condiciones higiéncias mínimas que han de reunir las viviendas, o del conjunt de normatives que 
regulen la concessió de la cèdula d’habitabilitat tant a nivell estatal com autonòmic. Aquest motiu queda 
molt clarament descrit en l’objectiu de la redacció de la normativa catalana de 1983 sobre el Nivell 
d’Habitabilitat Exigida als Habitatges: 
 
“Atès el desfasament de la normativa actual, que no assegura unes condicions dignes i adequades 
d'habitabilitat per als habitatges tant de construcció nova com antiga, i que es considera del tot necessari 
realitzar una nova normativa d'habitabilitat (...)” (DECRET 346/1983) 
 
a) El primer grup de lleis, que busca plantejar solucions a la falta d’habitatge salubre i assequible, ho fa de 
tres formes diferents: 
 
El foment de la construcció d’habitatge amb bones condicions higièniques i amb un cost reduït és el 
principal motiu de l’aparició de les  lleis de Cases Barates de 1912 i 1922, que mitjançant la creació de 
“Juntas para el Fomento y Mejora de las Casas Baratas” volia impulsar la construcció de cases 
“destinadas a ser alquiladas o vendidas, al contado o a plazos, a personas que vivan de un salario o 
sueldo modesto o eventual”. (Ley 12 de junio de 1911) 
 
Una altra manera d’afrontar aquesta política d’habitatge és a través d’ajudes directes a les famílies per 
a construir o adquirir un habitatge, a través de proporcionar crèdit o avantatges tributaris a l’hora de 
construir, comprar o llogar habitatges. Aquest és el cas la Ley sobre Protección a la Vivienda de Renta 
Limitada de l’any 1955,  com s’expressa en els objectius del text citat, o el conjunt de normatives sobre 
“Viviendas de Protección Oficial”. 
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“Deseoso el Gobierno de obtener el máximo rendimiento en la protección de toda índole que el Estado 
presta a la construcción de viviendas adecuadas a las necesidades de los españoles, se ha pensado en 
la conveniencia de conceder un apoyo más intenso y eficaz a los particulares, facilitándoles una amplia 
movilización del crédito inmobiliario, para el cual se otorgan en la nueva Ley las mayores bonificaciones 
tributarias (...).” (Ley de 15 de julio de 1954) 
 
Alguna de les normatives analitzades també planteja com a objectiu la planificació econòmica a llarg 
termini i el planteig de tot un marc legal que afronti “definitivamente” el problema de l’habitatge. Un 
exemple d’això és la Ley de Viviendas de Protección Oficial de 1963. 
 
“(…) 1961, se aprobó el Plan Nacional de la Vivienda (…) Este Plan (…) tiene como objetivo la solución 
definitiva y el planeamiento económico a largo plazo, del problema de la vivienda, coronando así la obra 
llevada a cabo en esta matería por el Estado desde el año 1939.” (LEY  24 julio de 1963) 
 
L’evolució dels objectius perseguits per aquest conjunt de normatives, i la forma d’afrontar el problema de 
manca d’habitatge adequat de cada una d’elles, s’ha iniciat per la intenció primera de construir o fomentar 
directament la construcció l’habitatge i ha passat posteriorment per una fase d’ajuda directa a les famílies 
i una aposta per la liberalització del mercat, com demostra el text de la Ley  de 1978 sobre política de 
viviendas de protección oficial. “Desarrollar una política de vivienda que se fundamenta en criterios de 
simplificación administrativa, de máxima liberalización del mercado, y ayuda estatal a las familias con 
unos bajos niveles de rentas.”(Real decreto-ley 31/1978). Tot hi que no forma part d’aquesta selecció de 
normatives, s’ha de fer constar que actualment s’ha tornat a modificar l’objectiu de la política d’habitatge, 
ja que l’administració pública promou directament la construcció d’habitatges i controla els futurs usuaris 
d’aquests. 
 
b) L’altre grup de lleis, que plantegen l’objectiu de exercir un control sobre les condiciones d’habitabilitat 
de tots els habitatges, ho han fet al llarg de la historia de diferent forma i mitjançant diversos instruments. 
 
L’any 1937 que es va aprovar la ORDEN de 16 de marzo de 1937, del M.º de Gobernación, por la que se 
crea la cédula de habitabilidad, a partir de llavors trobem entre els principals objectius d’aquestes lleis la 
regulació de la cèdula d’habitabilitat.  
 
No és fins l’any 1944, amb la ja citada Orden de 1944, por la que se establecen las Condiciones 
higiéncias mínimas que han de reunir las viviendas, que s’estableixen els requisits mínims que tots els 
habitatges han de complir. Paradoxalment, aquesta llei no cita ni fa referència al mecanisme de control 
dictat l’any 1937, tot i que desenvolupa les condicions que aquesta cèdula certifica. 
 
El conjunt de lleis Catalanes en matèria d’habitatge són les primeres que presenten de forma conjunta els 
requisits mínims d’habitabilitat i el mecanisme de control. El paper de la cèdula d’habitabilitat i del 
requisits mínims s’ha anat modificant fins a redirigir en gran mesura quin és l’objectiu principal d’aquests: 
De ser un instrument per garantir unes condicions en el moment de la construcció o reconversió d’una 
edificació, passa a ser l’any 2003, amb el Decret sobre requisits mínims d'habitabilitat als edificis 
d'habitatge y de cèdula d'habitabilitat, un instrument dirigit també a garantir un manteniment i ús adequat 
dels habitatges, plantejant-se, per una banda, una vigència temporal de la cèdula i, per l’altre, un nombre 
màxim de persones que poden ocupar cada vivenda. 
 
“(...) establecer una nueva regulación de la cédula, introduciendo como novedad su vigencia temporal, a 
fin de potenciar el mantenimiento de los edificios en buenas condiciones y la obtención paulatina y 
progresiva de este documento para todo el parque de viviendas.” 
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“Por último, con el fin de no disminuir las condiciones de habitabilidad de las viviendas, se prevé que en la 
cédula conste el número de personas que se recomienda que puedan ocupar las viviendas.” (DECRET 
259/2003). 
 
Motius per establir unes noves condicions d’habitabilitat 
Un cop exposats quins són els principal objectius per a l’aprovació d’una llei, es plateja analitzar quins son 
els motius per establir unes noves condicions d’habitabilitat, tècniques i constructives de cada una de les 
lleis o reglaments. 
 
Un gran nombre de lleis, per ser el reglament d’una llei d’ajuda pública a l’habitatge, estan dirigits a 
determinar quin ha de ser el model d’habitatge que es vol protegir.  Aquest és el cas la llei de 1955 que 
aprova Las Ordenanzas técnicas y normas constructivas para viviendas de renta limitada. o de la Ordre 
Ministerial de 1969, on s’aprova la Adaptación de las ordenanzas técnicas y normas constructivas de 
Viviendas de Protección Oficial i del conjunt de reglaments que acompanyen les posteriors lleis 
d’Habitatge de Protecció Oficial. 
 
Aquest model d’habitatge que es regula en aquetes normatives, sovint persegueix l’objectiu d’obtenir unes 
condicions salubres i higièniques; o d’establir uns límits en el cost final de l’habitatge obligant a una 
simplicitat de materials i tècniques constructives i a uns màxims de superfície edificada; o fins hi tot a 
afavorir unes composicions concretes d’habitatge dirigides a determinats sectors de la societat, com pot 
ser la família nuclear en el cas de certes lleis del període franquista.  
 
Un altre motiu per aprovar unes condicions mínimes dels habitatges és la referent a la Orden de 1944, por 
la que se establecen las Condiciones higiéncias mínimas que han de reunir las viviendas, on es 
persegueix assegurar unes garanties d’higiene i salubritat als habitatges per tal d’afavorir una 
adequada salut dels seus habitants. Aquest objectiu es revela en el mateix nom de la disposició i 
s’exposa clarament al nombrar la Comisión Central de Sanidad com l’organisme que ha proposat 
l’aprovació d’aquesta llei: 
 
"A propuesta de la Comisión Central de Sanidad, este Ministerio ha tenido a bien disponer, que las 
condiciones mínimas que han de reunir toda clase de viviendas, sea cual fuere la entidad o particular a 
quienes pertenecieren, son las siguientes (...)"( Orden 29 de febrero de 1944) 
 
Posteriorment a l’aprovació d’aquestes lleis es van renovant i replantejant les condicions d’habitabilitat, 
sovint amb l’objectiu d’adaptar-les a les exigències canviants del usuaris, a la nova composició de la 
família i a la seva varietat. A nivell Estatal ho fa la Orden de 1981 que modifica las ordenanzas técnicas y 
normas constructivas aprobadas por la orden de 1969 sobre Política de Viviendas de Protección Oficial: 
 
 “La presente disposición supone, pues, una nueva adaptación exigida, de una parte por el transcurso del 
tiempo que ha puesto de manifiesto la inadecuación de determinadas ordenanzas a las exigencias de que 
demandan hoy día tanto los usuarios de las viviendas como la propia calidad y funcionalidad que debe 
presidir el proceso constructivo de los inmuebles, y de otra parte, por la urgencia de acomodar la 
normativa técnica a la nueva política de vivienda surgida al amparo del real decreto-ley 31/1978, de 31 de 
octubre y en donde la reducción de la superficie útil máxima de las viviendas aconseja una nueva 
dinámica en la distribución y composición de cada vivienda, mas acorde con la composición de la familia 
española y con la variedad de programas de esta.”(ORDEN de 21 de febrero de 1981) 
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A nivell autonòmic diverses lleis plantegen també la necessitat d’adequar la normativa a les noves 
exigències i als nous col·lectius. Les normatives sobre el nivell d'habitabilitat objetiva exigit als habitatges
dels anys 1983, 2003 o 2009 reconeixen que s’han produït modificacions en les formes d’habitar: 

“La modificación de la regulación de mínimos que ahora se pretende tiene como principal objetivo adaptar 
la tipología de las viviendas, mediante fórmulas más flexibles que las tradicionales, a la necesidad que 
presentan colectivos como el de jóvenes que no pueden satisfacer sus necesidades de alojamiento de 
forma adecuada.”(DECRET 259/2003) 

“(...)el foment de tipologies flexibles i adaptables a diferents maneres d’habitar, l’ús universal de 
l’habitatge dels col·lectius amb dificultats de mobilitat temporal o permanent (...)” (DECRET 55/2009) 

La llei catalana més recent , el DECRET de 2009 sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges y de 
cèdula d'habitabilitat, planteja un nou motiu que obliga a modificar les condicions d’habitabilitat, el foment 
de l’eficiència energètica dels habitatges. Aquest objectiu no només s’afronta des d’aspectes 
tecnològics, dels quals ja existeix una extensa normativa al respecte (el Código Técnico de la Edificación, 
entre d’altres), si no que a través del decret d’habitabilitat es comencen a plantejar des d’aspectes 
arquitectònics. 

En síntesi, els motius per establir unes noves condicions d’habitabilitat han evolucionat des de les 
primeres preocupacions higienistes que procuraven obtenir un cert grau de salubritat i confort, mitjançant 
el foment d’un consum d’aigua potable o l’ús de l’energia elèctrica, fins a la actual exigència de 
proporcionar aquesta habitabilitat mitjançant un consum menor de recursos. Pel camí, el constant 
increment de les condicions d’habitabilitat s’ha justificat des de les noves demandes dels usuaris, 
intentant posar al dia les prestacions del habitatges en relació a la lectura de la realitat social de cada 
moment.

Quadre sobre els diferents objectius de les normatives analitzades 

fomentar la construcció
ajudar a les famílies
proporcionar un marc legal

general
cèl·lula
cèl·lula temporal

fixar un model a protegir
garantir la higiene i salubritat
adaptar a nous ususaris
fomentar la eficiència energètica

afrontar el problema de l'habitatge

establir condicions d'habitabilitat

Motius per aprovar la Llei

Motius per establir Condicions 
d'Habitabilitat
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4.2. Definició d’habitatge 
 
Les normatives sobre habitatge i habitabilitat sovint van acompanyades d’un concepte d’habitatge 
concret, en algunes d’elles aquest s’expressa directament en forma de definició o aclariment del que 
s’entén per Casa Barata, Vivienda de Renta Limitada, Vivienda de Protección Oficial o simplement 
Habitatge, sovint per delimitar quines són les edificacions o tipologies d’habitatge que queden regulades 
per la pròpia llei, i en canvi en d’altres aquest concepte s’ha de deduir del conjunt de requeriments que 
han de complir els habitatges regulats.  
 
A) Entre les normatives que aporten una definició, els Decrets d’Habitabilitat de Catalunya són els únics 
que aporten una definició del que és o s’entén per “habitatge” a efectes del propi decret: 
 
“Art.1 S'entén  per  habitatge, a efectes d'aquest Decret, tot local tancat, continu o discontinu, destinat a 
l'ús de residència humana.” (DECRET 346/1983) 
 
“Art. 1 (…) s’entén per habitatge la construcció fixa destinada a ser residència de persones físiques, o 
utilitzada com a tal, amb independència que s’hi desenvolupin altres usos.  Els elements complementaris 
de la construcció formen part de l’habitatge.”(DECRET 314/1996) 
 
Les definicions tot hi que les dues tracten condicions tècniques i condicions d’ús, al descriure l’habitatge 
com un local  tancat, per una banda, o destinat a l’ús de residència humana per l’altre, ho fan de forma 
força diferent.  
 
Primerament, les condicions tècniques de cada una d’elles parteixen de conceptes diversos i no s’hi 
troben importants punts de contacte. La normativa de l’any 1983 defineix l’habitatge com a local, posant 
èmfasi d’aquesta manera a la seva condició espai, en canvi l’any 1999, es destaca la seva materialitat al 
descriure’l com uns construcció. Seguidament, aquest local es descriu com tancat, reforçant encara més 
la necessitat de tot habitatge de delimitar un espai, i paral·lelament, l’altra normativa determina la 
construcció com fixa, destacant la impossibilitat de desplaçament d’un habitatge però sense imposar cap 
condició espacial com fa la anterior normativa. S’ha de destacar també les condicions que complementen 
al local tancat del Decret de 1983, on es segueix definint com continu o discontinu, condicions que deixen 
molt obert el ventall de possibilitats del que és o no un habitatge, i que contrasten dràsticament amb les 
posteriors normatives al respecte, on s’expressava clarament la impossibilitat de que cap habitatge 
pogués ser un espai discontinu. 
 
En segon lloc, les condicions d’ús de les dues definicions guarden un major paral·lelisme, al concretar 
cada una d’elles que un habitatge esta “destinat a l'ús de residència humana” o “destinada a ser 
residència de persones físiques, o utilitzada com a tal”. La segona d’elles amplia més les possibilitats d’ús 
ja que permet que es donin altres usos al mateix temps de ser residència humana. 
 
Finalment, val a dir que cap d’aquestes dues definicions és prou concreta com per tenir per si sola la 
capacitat de limitar quin és el concepte d’habitatge, aquesta funció queda delegada al conjunt de 
Requisits Mínims que tot habitatge ha de complir per tal de tenir-ne la consideració, i que complementa 
cada una de les disposicions. 
 
B) La resta de normatives, al tractar-se de legislació dirigida a promoure habitatge o proporcionar 
beneficis fiscals, descriuen el concepte regulat per tal de limitar el tipus d’habitatge o usuari al qual es 
destinen les ajudes. Aquest és el cas de la Ley de Casas Baratas dels anys 1911 i 1922, de la Ley sobre 
protección de Viviendas de renta Limitada de l’any 1955 o del conjunt de lleis Sobre Política de Vivienda 
de Protección Oficial. 
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“Las viviendas acogidas al régimen de protección que sus preceptos desarrollan se denominarán 
"viviendas de renta limitada”. 
Art. 2º Se entenderá por viviendas de renta limitada las que, estando incluidas en los planes generales 
formulados al efecto, se construyan con arreglo a proyecto o anteproyecto aprobado por el Instituto 
Nacional de la Vivienda por reunir las condiciones que se señalen en el Reglamento o en las Ordenanzas 
que se dicten para ello.” (Ley de 15 de julio de 1954) 
 
Els mateixos grups de condicions (condicions d’ús i condicions tècniques o formals) que classifiquen els 
diferents aspectes de les definicions dels Decrets d’habitabilitat de Catalunya, serveixen també per 
classificar la resta d’aquestes normatives. Ja que també contenen aspectes referents a les condicions 
d’ús dels habitatges i a les condicions tècniques, però ho fan, en la majoria de casos, de forma molt més 
concreta i estricte, ja que es tracta de definir, com ja s’ha dit, unes tipologies concretes d’habitatge i no el 
concepte d’habitatge en si. En aquest segon grup de normatives apareix unes noves condicions que fan 
referència a certs aspectes de caràcter administratiu, i expliquen la necessitat de que l’habitatge estigui 
inclòs a un Plan General o Plan Nacional, com passa a les disposicions de Viviendas de Protección 
Oficial de 1969 o de Viviendas Sociales de 1976. 
 
Els habitatges definits a través de condicions d’ús es refereixen, en certs casos, a quins són els usuaris 
als quals va destinat l’habitatge. En el cas concret de la Ley de Casas Baratas de 1911, es determina 
l’usuari en funció del sou que rep a canvi del seu treball. 
 
“Art. 2º Se entenderá que son casas baratas a efectos de esta ley y de cuantas persigan fines análogos, 
las construidas o que se intenten construir por los particulares o colectividades para alojamiento exclusivo 
de cuantos perciben emulamentos modestos como remuneración de trabajo (...).” (Ley 12 de junio de 
1911) 
 
Aquest limitació ja constava a l’objectiu principal del Proyecto de Ley  de 1908 d’aquesta mateixa llei, on 
l’article segon expressava:  Estimular o promover la construcción o habilitación de casas baratas para su 
arrendamiento o enajenación a obreros, jornaleros o empleados de sueldo modesto.”  
  
Una altra condició a l’ús, molt relacionada amb la anterior, és la limitació al preu de lloguer o venta de 
l’habitatge que algunes disposicions inclouen en les definicions dels habitatges regulats. Aquesta condició 
es troba a la mateixa Ley de Casas Baratas de 1911, on es deixa en mans de cada Junta para el 
Fomento y Mejora de las Casas Baratas la tasca de fixar el preu de lloguer de la casa. 
 
“Art. 2º. 2ª Que las casas cuando se den en alquiler, no se estipule un precio superior al que las Juntas 
fijaran al construirlas (…).”(Ley 12 de junio de 1911) 
 
El mateix tipus de  condició trobem a les lleis de Viviendas Sociales de 1976 i de Viviendas de Protección 
Oficial de 1978. En aquests dos casos el preu es de venta en lloc de lloguer i es regulen des de el mateix 
organisme públic que redacta la llei. 
 
“Art.1º Existirá una única categoría de viviendas de protección oficial, que serán aquellas que, (...) y 
cumplan las condiciones, especialmente respecto a precios y calidad, que se señalen en las normas de 
desarrollo del presente real decreto-ley y sean calificadas como tales.” (Real decreto-ley 31/1978) 
 
La funció a la qual va destinat un habitatge és la condició d’ús més repetida en el conjunt de definicions, 
ja que tan les normatives més antigues, com les normatives més recents veuen necessari regular aquest 
aspecte. En algunes d’elles, com és el cas de la Ley de Casas Baratas de 1911únicament es destaca la 
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funció de alojamiento, en canvi les lleis de Viviendas Sociales de 1976 i de Viviendas de Protección 
Oficial de 1978, són més estrictes aclarint que l’habitatge ha de ser la primera residència dels seus 
usuàris i no pot ser d’ús esporàdic o vacacional, “residencia habitual de su adquiriente” o “domicilio 
habitual y permanente”.  
 
A part de les condicions d’ús que defineixen els habitatges regulats, hi ha un altre conjunt de condicions 
que podem entendre com condicions tècniques i formals. Aquestes són de tres tipus, per una banda totes 
les normatives obliguen a que els habitatges que es vulguin acollir als beneficis de la llei han de complir el 
conjunt de requisits que el reglament determina, per altra banda, i de forma més exclusiva, algunes 
disposicions inclouen en la mateixa definició una limitació en la superfície útil de l’habitatge, i d’altres 
enumeren quins són els tipus edificatoris que queden inclosos dins de cada categoria. 
 
Pel que fa a la necessitat de complir el reglament, ja les primeres lleis Casas Baratas de 1911 i 1921, 
expressaven aquesta condició: 
 
“Cap 1º. Concepto legal de casa barata. Art. 1º Se entenderá por casa barata la que haya sido reconocida 
oficialmente como tal por reunir las condiciones técnicas, higiénicas, económicas y especiales, en su 
caso, para determinadas localidades, que expresan la ley y el presente reglamento para su aplicación.” 
(Reglamento provisional de 1921) 
 
I també ho fan totes les lleis posteriors, com pot ser la Ley Sobre Viviendas Sociales de l’any 1976: 
 
“Art 1. Se entenderá por vivienda social la que, (...), reúna, como mínimo, los siguientes requisitos: (...), b) 
Sujeción a las normas de diseño y calidad, aprobadas a tal efecto, por el Ministerio de la Vivienda .” 
(REAL DECRETO 2278/1976) 
 
D’altra banda, les limitacions en la superfície útil de l’habitatge es troba a la Ley Sobre Viviendas 
Sociales de  1976 i a la Ley de  Viviendas de Protección Oficial de 1978. On la primera d’elles no 
especifica quina és la superfície màxima, i en canvi si que ho fa la Ley de V.P.O, on els 90 metres 
quadrats són el límit per considerar un habitatge de protecció oficial. 
 
“Art.1º Existirá una única categoría de viviendas de protección oficial, que serán aquellas que, (...), tengan 
una superficie útil máxima de noventa metros cuadrados (...).” (Real decreto-ley 31/1978) 
 
La última de les condicions tècniques o formals que es regula és el tipus edificatori que es pot acollir a la 
categoria d’habitatge, i únicament es troba en les lleis de Casas Baratas de 1911 i 1921.  Aquestes dues 
lleis consideren que poden ser cases barates un gran ventall de formes edificatòries, com son les cases 
aïllades, agrupades o formant edificis: “1ª Las viviendas podrán consistir en casas aisladas, en poblado o 
en el campo, casas de vecinos o en barriadas”, i aquestes poden tenir un o diversos pisos. Per altra 
banda també permeten habitatges amb una composició de família nuclear com amb una composició de 
persones soles: “para alojamiento de familias, o bien en casas para recibir a personas solas “, “familiares 
o colectivas.”  
 
Tots aquests conceptes no consten a les definicions de la resta de normatives, amb independència de si  
posteriorment queden regulades a través del reglament de cada una d’elles. 
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4.3. Escala del concepte d’habitabilitat  
 
El concepte d’habitabilitat pot variar en gran mesura pel que fa al seu abast en cada una de les 
normatives. Les normatives d’habitabilitat o la normativa de Condiciones Higiénicas Mínimas de 1944 de 
l’habitatge únicament regulen l’àmbit domèstic -la casa i les infraestructures que asseguren certs serveis-, 
en canvi, les lleis relatives a les polítiques d’habitatge consideren totes les escales que incideixen en 
l’habitar. Cal dir que les normatives d’habitabilitat no s’ocupen de regular aspectes que altres normatives 
ja incorporen, com pot ser la Llei d’Urbanisme o el Código Técnico de l’Edificació. 
 
La llei que contempla el major nombre d’escales relatives a l’habitabilitat és la ley de Casas Baratas de 
1922, on es regula el terreny, l’habitatge, les infraestructures, els patis i horts, els comerços, els serveis 
públics i privats, el treball la mobilitat. Algunes d’aquestes no es tracten de forma molt exhaustiva, com 
per exemple els serveis comuns públics i privats, regulades en major nombre a les normatives posteriors 
de Viviendas de Renta Limitada de 1955 i de Viviendas de Protección Oficial de 1969 i 1978. 
 
Una mostra del que s’expressa a la ley de Casas Baratas de 1922 o a la ley de Viviendas de Renta 
Limitada de 1955 són els dos artícles citats a continuació. 
 
“Se considerarán como parte integrante de las casas baratas los patios, huertos y parques y los locales 
destinados a gimnasio, baños, escuelas y cooperativas de consumo, que sean accesorios de una casa o 
grupo de casas baratas y guarden con ella la debida proporción en cuanto a su extensión e importancia.” 
(Reglamento provisional de 1921) 
 
“Ord 19ª Servicios sociales. La agrupación de edificios en número considerable que dé lugar a un núcleo 
de viviendas importante, obligará a prever todos los servicios generales propios de la vida social, dentro 
de la escala apropiada a la dimensión de la unidad urbana resultante. Tales servicios son, entre otros: 
iglesia, escuelas, lugares de reunión, comercio, mercado, espectáculos, artesanía, parques y jardines, 
campos deportivos.” (ORDEN de 12 de julio de 1955) 
 
La llei de Viviendas Sociales de 1976 incorpora una diferència important pel que fa a la relació entre les 
diferents escales de l’habitabilitat: tots els serveis comuns de caràcter públic o privat, els comerços diaris 
o els transports col·lectius, que la normativa determina com a necessaris, han d’estar situats a unes 
distàncies respecta cada allotjament de persones.  
 
“Para que las familias que habiten en las Viviendas Sociales, puedan satisfacer de modo adecuado sus 
necesidades primarias de caràcter social y comunitario, se establece como obligatoria, (...) la 
disponibilidad de equipamiento mínimo que a continuación se expresa, situado a distancias no superiores 
de las que figuran en el siguiente cuadro (...).” (ORDEN de 24 de noviembre de 1976) 
 
D’aquesta manera trobem que el comerç d’ús diari ha d’estar com a màxim a 250 metres, la Guarderia 
infantil a menys de 500 metres, l’escola a menys de 1000m i l’aparcament de vehicles i la parada de 
transport públic a menys de 250 metres. 
 
Analitzar cada una de les escales que queden incloses en les diferents disposicions permet diferenciar els 
diferents conceptes i formes d’entendre l’habitatge i l’habitabilitat en cada una d’elles. 
 
El terreny es regula de forma explícita en les lleis de Casas Baratas, on es destaca la necessitat de 
reunir un mínim de condicions higièniques: no tenir humitats procedents d’aigües subterrànies, 
superficials o meteorològiques,  no contenir  matèries animals, vegetals ni fecals, estar allunyat de 
femers, evocador o cementiris. També han de ser terrenys que permetin realitzar-se els serveis 
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d’evacuació i desaigua, i es preferiran els terrenys amb les millors orientacions i amb la major capacitat 
per disposar els carrers i serveis comunitaris. 
 
La llei de Viviendas de renta Limitada de 1955 amplia molt més les característiques que ha de reunir tota 
ubicació. Inclou la necessitat de que el terreny s’ha de poder justificar urbanísticament en relació als 
Plans urbanístic, tenir un accés rodat i abastiment d’un conjunt de serveis. Els costos d’urbanització i de 
dotar dels diferents serveis no poden superar un cert valor i per últim, alguns terrenys per determinades 
característiques no són acceptats, com son els situats en jaciments arqueològics d’interès, en boscos,  
dunes, o en un badat miner. 
 
Un altre camp del concepte d’habitabilitat són les infraestructures o dotacions, que han estat regulades 
de forma creixent al llarg de la història com queda reflexat en les normatives presentades.  Les primeres 
normatives únicament consideraven la necessitat de disposar d’aigua potable i de sanejament, a cada 
nova normativa se li han afegit nous serveis, com són l’aigua calenta i freda, la recollida de deixalles, 
l’enllumenat, l’energía elèctrica i calorífica o les telecomunicacions. 
 
Pocs textos legislatius entenen que hi ha certs espais exteriors de la casa que són un àmbit més de 
l’habitabilitat, aquests són La Ley de Casas Baratas de 1922 i la la ley de Viviendas de Renta Limitada de 
1955. La primera d’elles considera els Patios y huertos com una part més de la casa, a diferència de la 
segona que sols té en compte els espais amb un clar paper productiu com són huerto y corral. 
 
També són les últimes disposicions citades les que incorporen els espais verds públics dins la pròpia 
legislació, tot hi que no són considerats com obligatoris a les dues disposicions. Per una banda la més 
antiga considera “como parte integrante de las casas baratas los patios, huertos y parques (...) que sean 
accesorios de una casa o grupo de casas baratas y guarden con ella la debida proporción en cuanto a su 
extensión e importancia.” Sense obligar a la seva existència. En canvi, a la llei de 1955 obliga a la 
presència de parcs, jardins i camp d’esports en els següents casos: 
 
 “La agrupación de edificios en número considerable que dé lugar a un núcleo de viviendas importante, 
obligará a prever todos los servicios generales propios de la vida social, dentro de la escala apropiada a 
la dimensión de la unidad urbana resultante (...).”(ORDEN de 12 de julio de 1955) 
 
Pel que fa a la incorporació dels carrers, algunes de les normatives, com les dels anys 1912 i 1922 
contemplen que les Casas Baratas poden formar grans grups, Ciudades satélite, on es requereixen. 
“obras especiales de urbanización, como trazado de calles, circulación, distribución de manzanas y 
desagües”. Però no s’especifica més respecte les característiques d’aquests. 
 
En canvi, les disposicions posteriors de les Ordenanzas Técnicas de las Viviendas de Protección Oficial 
de 1969 especifíquen molt més quines són les característiques d’aquests carrers. Per una banda regula 
unes dimensions per a cada tipus de carrer en funció de si és peatonal o rodat i del nombre de carrils, i 
per l’altre, concreta tot un conjunt de característiques d’aquests carrers: quins són els paviments admesos 
en cada part del carrer, tipus de via o pendent d’aquesta; obliga a situar arbrat regulant la dimensió de 
l’escorcell; quines canalitzacions s’han d’incorporar; i preveu la col·locació d’enllumenat que haurà de 
complir els reglaments del Ministeri d’Indústria. 
 
El conjunt de serveis comuns que s’incorporen al concepte de cada un dels habitatges d’aquestes 
normatives tenen el mateix objectiu, garantir que certes necessitats dels habitants quedin cobertes en la 
mateixa promoció o a una distància pròxima. Aquestes són, en la majoria de normatives, els comerços 
d’ús diari, alguns equipaments públics i altres serveis privats.  
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Tot hi que hi ha un augment de serveis a incorporar a mida que les normatives són més recents hi ha 
poques diferències entre cada una de les lleis. Si la llei de 1922 contempla els servicios de higiene, 
cultura y  recreo, especificant aquests com el  gimnasio, la escuela y los baños, la llei de 1978 augmenta  
a servicios y edificaciones religioso, cultural, asistenciales, deportivos, administrativos, políticos, 
recreativos. Podem veure que es mantenen els serveis culturals y d’oci de l’any 1922, però no els serveis  
higiènics, que possiblement passen a ser serveis assistencials. 
 
Per altra banda cal diferenciar entre el grau de detall amb el que estan regulats aquests serveis, on la llei 
de Viviendas Sociales de 1976 contrasta en gran mesura amb la resta de normatives, ja que arriba a 
regular totes les condiciones tècniques de cada una de les dotacions obligatòries, comerç d’ús diari, 
guarderia infantil i centre d’ensenyament bàsic. 
 
El treball s’inclou en l’habitabilitat de forma molt diversa, per les normatives de Casas Baratas, els 
habitatges han d’estar pròxims als centres de treball i en canvi a les disposicions posteriors, de Viviendas 
de Renta Limitada de 1955 i de Viviendas de Protección Oficial de 1969 i 1978, es considera que certes 
construccions amb una funció productiva poden estar incloses en l’habitatge, com poden ser “los locales 
de negocio, talleres de artesanos, anejos de labranza, ganado y pesca” (Real Decreto 3148/1978). 
 
Els aspectes de la mobilitat que tenen relació amb l’habitabilitat segons aquestes normatives són tan els 
mitjans de transport col·lectiu, com el vehicle privat i les grans artèries de circulació. Són diverses les 
normatives que contemplen la necessitat de disposar mitjans de transport pròxims a l’habitatge, Casas 
Baratas de 1912 i 1922, Viviendas de Protección Oficial de 1969 i Viviendas Sociales de 1976. No passa 
el mateix pel que fa a la necessitat de situar aparcament per al vehicle rodat, que no apareix fins a la 
normativa de 1969.  
 
“O 22ª La agrupación de edificios en número considerable que dé lugar a núcleo de viviendas importante, 
obligará a prever todos los servicios comunitarios propios de la vida social, dentro de la escala apropiada 
a la dimensión de la unidad urbana resultante. Tales servivios son: (...), garajes, estaciones de servicio, 
aparcamiento de vehículos, paradas de medios de transporte, etc.” (Or MINISTERIAL, 20 de Mayo de 
1969) 
 
De nou cal destacar La llei de Viviendas Sociales de 1976, ja que fa un pas més enllà i regula les 
distàncies màximes a les que pot estar la parada de transport col·lectiu o l’aparcament de vehicles 
(250m), i a més a més regula quines són les condicions tècniques d’aquests, com pot ser les condicions 
espacials, acústiques, visuals, higièniques, de defensa, de dotacions, contra incendis i accidents o 
seguretat. 
 
Finalment cal remarcar la disminució dels diferents àmbits inclosos en el concepte d’habitatge a mesura 
que les normatives són més recents. Tenint en compte que la disposició que n’inclou més és la de l’any 
1922 de Casas Baratas, i les que menys n’inclouen són les normatives vigents d’habitabilitat aprovades 
l’any 2009. Aquesta evolució esta parcialment justificada per la presència simultània d’altres normatives 
que regulen alguns dels àmbits que deixen fora les més recents. 
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Taula comparativa de l’escala del concepte d’habitabilitat de les normatives estudiades 
 

terreny casa infraes-
tructures pati, hort carrer parc comer servei 

públic
servei 
privat treball mobilitat

1912 terrenos
agua potable, 
evacuación de 

aguas
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proximidad a 
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trabajo

proximidad a 
medios de 

comunicación

1922 terrenos
evacuación, 

agua potable, 
caliente y fría

patios, huertos

obras de 
urbanización,tra
zado de calles, 

circulación

parques cooperativas de 
consumo

gimnasio, 
escuela, baños

servicios 
higiene, cultura, 

recreo

próximos a 
grandes 
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trabajo
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medios de 

comunicación, 
cerca de 
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1944
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1955
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urbanística, 
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saneamiento, 
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huerto y corral

urbanización: 
arbolado, 

pavimentación, 
alumbrado, 
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parques, 
jardines, 
campos 
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comercio, 
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iglesia, 
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lugares de 
reunión

espectáculos, 
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taller artesano, 
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1969
justificación 
urbanística, 

aptitud terrenos

alumbrado, 
agua caliente y 
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saneamiento
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las calles, 
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servicios 
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locales de 
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estaciones 
servicio, 

aparcamiento 
vehículos, 

medios 
transporte

1976

agua potable, 
evacuación de 
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eléctrica, 
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1983
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eléctrica, agua 
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instalación 
agua caliente y 
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evacuación, 
instalación 

eléctrica

2003

agua fría y 
caliente, 

evacuación de 
aguas, 
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eléctrica, 

telecomunicacio
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2009

serveis d’aigua 
freda i calenta, 

evacuació 
d’aigües i 
electricitat

servicios comunes públicos y 
privados

religioso, cultural, sanitario, 
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políticos, recreativos y de 

relación

servicios y edificaciones 
religioso, cultural, asistenciales, 

deportivos, administrativos, 
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4.4. Models habitables  
 

Avaluar quins són els models habitables de cada una de les normatives permet posar de relleu quines 
són les formes de convivència, d’agrupació social i d’estructura de l’espai públic i domèstic que 
s’aglutinen en cada un dels conceptes d’habitabilitat. 
 
Ara bé, al recollir els models regulats es troba que són poques les normatives que plantegen models 
habitables en diferents escales urbanes o socials. Sols les lleis de Casas Baratas de 1912 i 1922 
consideren que una “Casa Barata” pot ser tot un conjunt de conceptes d’habitabilitat, aquests van des de 
les cases col·lectives, les familiars, les cases de veïns, els grups de cases o barriades, fins a les ciutats 
satèl·lits. Destaca el model de “casas colectivas”, que pot tractar-se d’un ampli ventall d’edificis formats 
per habitacions que s’ocupen de forma independent cada una d’elles. 
 
“Casas colectivas. El grupo de casas colectivas se entienden incluidas las casas con varios cuartos para 
ser alquilados a diferentes familias; las construcciones destinadas a proporcionar albergue a trabajadores 
de tránsito; las destinada en las grandes ciudades, al alojamiento de personas solas que no las utilizen 
más que para dormir (casas de dormir), y , en general, todas aquellas edificaciones que, a juicio del 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Indústria, previo informe puedan asimilarse a las comprendidas en los 
casos anteriores.” (Reglamento provisional de 10 de diciembre de 1921) 
 
D’aquesta manera es contempla una diversitat de formes d’habitar en funció de si es tracta  de persones 
soles, de persones desplaçades per motius laborals o d’una família, o fins i tot en funció de si la casa 
barata únicament ha de servir per dormir ho ha de satisfer més necessitats. 
 
“1ª Las viviendas podrán constistir en (...)para alojamiento de familias, o bien en casas para recibir a 
personas solas, con habitaciones independientes, (...).”.(Ley 12 de junio de 1911) 
 
En contraposició a aquestes dues normatives, tan àmplies en aquest aspecte, hi ha tot el conjunt de 
normatives posteriors que consideren que l’habitatge és l’únic model habitable, sense tenir en compte que 
aquest pot formar part d’altres estructures espacials i organitzatives superiors. 
 
La vivenda familiar és la tipologia que es regula en totes les normatives i en cada una d’elles es defineix 
el seu programa funcional considerant que l’habita una “familia tipo”. Aquesta família estàndard no queda 
definida en cap dels casos, però es fa evident que no hi ha un concepte comú entre totes les normatives 
de quines són les necessitats d’aquesta, ja que la composició de l’habitatge és diferent en cada un dels 
casos. 
 
Des de la normativa de l’any 1944 de Condiciones higiénicas mínimas, on aquesta Vivienda familiar ha de 
tenir com a mínim un dormitori, es van succeint els habitatges per a famílies. Les Viviendas de Renta 
Limitada i les Viviendas de Protección Oficial de  1969 doten l’habitatge de tres dormitoris, en canvi les 
Viviendas Sociales poden variar el seu nombre d’habitacions des de 1 fins a 4 considerant que el 
programa familiar pot oscil·lar entre 2 i 8 persones, i finalment la última de les normatives que fa 
referència a aquest habitatge per a la família tipo és la de Viviendas de Protección Oficial de 1978, on el 
programa també pot variar entre un i quatre dormitoris. 
 
Alguns dels textos legislatius plantegen, com hem vist, variacions en aquesta vivenda familiar. Algunes 
d’elles ho fan directament a partir del nombre de persones que la ocupen, com fa la llei de Viviendas 
Sociales de 1976 o el Decret d’Habitabilitat de 2003, en canvi d’altres classifiquen els habitatges en funció 
del nombre d’espais o de si tenen o no cap habitació, l’habitatge complert o reduït  regulat per les 
normatives catalanes dels anys 1983 i 1999. Un altre cas és la llei de Viviendas de Renta Limitada, que 
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com ja s’ha dit, regula la Vivienda familiar tipo, però per altra banda permet també les Viviendas 
Reducidas, de dos dormitoris, les Viviendas para Familias Numerosas, dotades de quatre habitacions, i 
les Viviendas Crecederas que inicialment tindrien un sol dormitori i creixerien a mesura que el programa 
familiar anés augmentant. 
 
Totes aquestes vivendes familiars fan referència a un programa familiar compost com a mínim per a dues 
persones, arribant fins hi tot a obligar que tots els habitatges han de permetre l’allotjament per a dues 
persones negant la possibilitat de plantejar estructures habitacionals d’ús individual. 
 
La decisió de construir un o altre tipu d’habitatge queda en mans dels arquitectes, constructors o usuaris, 
ja que no queda definit en la majoria de normatives en quines situacions s’ha de plantejar un o altre. Sols 
les normatives de Viviendas de Renta Limitada 1955 i de Viviendas Sociales 1976 regulen la presencia de 
cada un dels tipos dins d’una promoció, establint uns tants per cents de cada un dels programes 
establerts. En els dos casos estipulen un nombre màxim d’habitatges que no siguin per a la família tipu, 
amb la singularitat que la normativa de l’any 1955 estableix un mínim d’habitatges per a família numerosa, 
garantint que a cada una de les promocions se’n construeixin un deu per cent . 
 
Del conjunt de normatives no es pot extreure un únic model habitable, ja que es presenten moltes 
divergències entre habitatges de cada un dels textos. Això és degut principalment per les primeres 
normatives de Casas Baratas de 1912 i 1922, on el ventall de possibles allotjaments contrasta amb les 
altres normatives posteriors, les quals han anat consolidant el model d’habitatge familiar des de les 
primeres lleis del Règim Franquista. Tot hi que en les normatives catalanes aquesta tipologia d’habitatge 
per a famílies perd aquesta denominació manté gran part de les seves característiques i limitacions, 
sense recuperar altres tipologies que formaven part del concepte d’habitatge. Tipologies oblidades que, 
consideraven tant col·lectius diversos –persones soles, famílies o agrupacions de famílies-, com 
situacions diverses que impliquen necessitats a satisfer oposades –persones en trànsit, treballadors o 
persones destinades a les grans ciutats-. 
 
Paral·lelament a la composició dels habitatges, aquestes normatives poden regular tan cases ja 
construïdes com en fase de projecte o construcció. Aquest és el cas de les normatives de Casas Baratas 
de 1912 i 1922 i del conjunt de Decrets d’Habitabilitat de Catalunya, que contemplen totes aquestes 
situacions però per motius diferents. Per una banda les lleis de Casas Baratas regula unes condicions 
que tots els habitatges han de complir si es volen acollir a la qualificació de “casa barata” i així tenir els 
beneficis que li corresponen, aquestes condiciones es controlaven a partir d’inspeccions in situ a les 
cases, de manera que aquestes podien ser acabades de construir o no, cal dir que a efectes reals 
únicament les cases construïdes amb aquest propòsit van tenir aquesta qualificació, ja que difícilment les 
cases existents complien el conjunt de condicions establertes. Per altra banda la normativa Catalana vol 
garantir que tots els habitatges compleixin unes condicions mínimes d’habitabilitat, i per tant ajusta les 
condicions requerides en funció de si l’habitatge és de nova construcció o usat. 
 
La resta de normatives es limiten a regular els habitatges en projecte, per tal de fomentar i donar ajudes a 
la seva construcció, d’aquesta manera no regulen tot el parc d’habitatges.  
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Taula comparativa dels models habitables proposats per les normatives estudiades 

tipo hab num.

1912
CASAS PARA RECIBIR 

PERSONAS SOLAS, 
HABITACIONES 

INDEPENDIENTES

CASAS AISLADAS CASAS DE VECINOS
BARRIADAS PARA 
ALOJAMIENTO DE 

FAMILIAS

en proyecto, en 
construcción y 

construidas

1922 CASAS COLECTIVAS CASAS FAMILIARES, 
AISLADAS O UNIDAS GRUPOS DE CASAS CIUDADES SATÉLITE

en proyecto, en 
construcción o 

construidas

1944 VIVIENDA FAMILIAR min 1 D -

FAMILIAR TIPO 3 D
V. REDUCIDA 2 D max 20%
F. NUMEROSA 4 D min 10%
V. CRECEDERA 1 D max 30%

VIVIENDA FAMILIAR 
TIPO 3 D

- 2 D

FAMILIAR 2 P 1 D max 4%

FAMILIAR 3-7 P 2-4 D -

FAMILIAR 8 P 4 D max 6%

1 D
2 D
3 D
4 D

HABITATGE COMPLET min 1 D

HABITATGE REDUÏT 1 peça

HABITATGE COMPLET min 1 D

HABITATGE REDUÏT 1 peça

HABITATGE -

HABITATGE  PER 2 P 1 peça

1 H
2H
3H
4H

2003

1999

1983

habitacions

1969

1955 se construyan

se construyan

edifici grup d'habitatges barri

VIVIENDA FAMILIAR1978

1976

habitage

nueva 
construcción / 
VPO, usados 

HABITATGE2009

de construcción

de construcción

nueva 
edificación/reconv

ersión, usados

nueva edificación/ 
VPO,usados

nueva edificación 
/ reconversión, 

existentes

EDIFICIO DE VIVIENDAS
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5. L’evolució de l’habitatge mínim  
 

La composició d’espais i funcions que cada normativa estableix com a habitatge mínim, ajuda a entendre 
quin és el concepte d’habitabilitat de cada normativa. D’aquesta manera, avaluar quins espais estan 
inclosos, quin equipament és obligatori i quina és l’estructura de l’habitatge mínim permet traduir els 
conceptes plantejats anteriorment a una condició arquitectònica. 
 
Els esquemes realitzats a partir dels textos legislatius pretenen expressar gràficament i permetre establir 
comparacions entre cada una de les normatives. S’han tingut en compte les peces mínimes, les 
dimensions d’aquestes i l’equip de cada estructura habitacional permesa; com es modifica aquesta en 
funció de les persones que podrien ocupar cada una de les tipologies; i com aquestes evolucionen al llarg 
de la història de la legislació. 
 
Aquests esquemes realitzats s’expressen utilitzant les mateixes estratègies gràfiques tot hi els textos 
legislatius mai exposen les condicions mínimes de l’habitatge de la mateixa manera, s’han hagut d’obviar 
matisos que, per altra banda són de gran importància.  
 
Un exemple de la gran divergència a l’hora d’establir les condicions d’habitabilitat és la forma de fixar el 
conjunt del programa mínim per a un habitatge, on algunes normatives no obliguen a complir 
pràcticament cap condició del programa habitacional, com són les lleis de Casas Baratas de 1912 i 1922, 
i en canvi d’altres estableixen uns mínims molt clarament. 
 
En el cas de les lleis de Casas Baratas ens trobem amb un text molt obert, que considera que el 
programa habitacional ha de variar en funció de la localitat on s’emplaça l’habitatge i també en funció de 
la família concreta que l’ocuparà. D’altra banda també estableix uns límits màxims i mínims demanant que 
el programa es cenyeixi a l’estrictament necessari mantenint unes condicions de confort mínimes. 
 
“Art. 32 El programa de cada casa se acomodarà a las costumbres de cada localidad, (...) pero a fin de 
conciliar la higiene y comodidad con la economía de la construcción y la del alumbrado y calefacción, se 
limitarà el número de piezas de cada vivienda a lo estrictamente indispensable, si bien han de tener las 
dimensiones límites que se señalan en los artículos 29 y 36. (Reglamento de la ley de 12 de junio de 
1911) 
 
“Art. 61. La distribución de cada casa habrá de acomodarse a las particulares y costumbres de cada 
localidad, y de un modo muy especial a las necesidades de la familia que haya de habitarla, teniendo en 
cuenta que el número mínimo de habitaciones será el necesario para vivir en condiciones higiénicas, y el 
máximo estarà limitado por las estrictas indispensables para llenar las necesidades de las personas de 
posición modesta que habrán de habitar las casas baratas.(...) (Reglamento provisional de 28 de julio  de 
1922) 
 
En contraposició es troben la majoria de les altres normatives, que determinen molt clarament l’habitatge 
mínim sense tenir en compte la localització o qui són els ocupants, ni mencionen la necessitat de buscar 
una solució ajustada a les necessitats. Un exemple d’això és la ordre concisa, citada a continuació, del 
Decret d’habitabilitat de 2003. 
 
“Toda vivienda se compondrá como mínimo de una sala, un cuarto de baño, un equipo de cocina y tendrá 
que permitir la instalación directa de un equipo de lavado de ropa.”(DECRETO 259/2003) 
 
El conjunt de normatives que estableixen aquest programa mínim mantenen una gran diferència entre 
elles. Ja el programa familiar de cada una d’elles és molt variable, algunes d’elles consideren que pot 
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oscil·lar entre una i vuit persones, d’altres únicament centren l’atenció als grups familiars d’entre quatre i 
cinc persones, i fins hi tot algunes d’elles nega la possibilitat de plantejar un habitatge per a una sola 
persona. 
 
Aquest és el cas del recent Decret d’habitabilitat de Catalunya de 2009, on s’expresa molt clarament 
aquest mínim d’ocupació en tot habitatge. 
 
“3.1 Habitabilitat i ocupació. Tots els habitatges han de ser aptes per a l’ocupació de dues persones, i han 
de constar, com a mínim, d’una estança, una cambra higiènica i un equip de cuina; admetre directament 
la instal·lació d’un equip de rentat de roba; preveure una solució per a l’assecat natural de la roba, i tenir 
una superfície útil interior no inferior a 40 m².”(DECRET 55/2009) 
 
Altres diferències rellevants es troben en les peces que cada habitatge considera com a mínim 
imprescindible.  
 
Pel que fa als dormitoris o habitacions –espais denominats de les dues formes-, algunes normatives no 
obliguen a la seva existència considerant que hi poden haver habitatges amb una sola peça que faci les 
funcions d’estar i dormir. Aquestes normatives són totes les normatives catalanes per a la regulació de la 
habitabilitat, on algunes d’elles fins hi tot diferencien entre els habitatges que tenen habitació, complerts, i 
els que no en tenen, reduïts. 
 
“1.1 Una vivienda es completa cuando está compuesta como mínimo por una sala, una o más 
habitaciones y una cámara higiénica.  
1.2 Una vivienda es reducida cuando está compuesta como mínimo por una sala y una cámara higiénica, 
y no contiene ninguna habitación.” (Decret 28/1999) 
 
Tot el contrari passa amb d’altres normatives, com la Ley de Viviendas de Protección Oficial de 1969, al 
establir que l’habitatge mínim és de tres habitacions, i que en casos regulats de forma expressa es 
podran reduir a dos habitacions. 
 
“Ord. 9ª. La vivienda familiar tipo constarà, como mínimo, de tres dormitorios, cocina-comedor y cuarto de 
aseo compuesto de baño o ducha, lavabo y retrete. El cuarto de aseo tendrá entrada independiente. (...) 
Se podrán proyectar viviendas de dos dormitorios, de acuerdo con los porcentajes establecidos en los 
programas anuales de viviendas.” (Orden Ministerial, 20 de Mayo de 1969) 
 
De forma molt genèrica els espai regulats en totes elles acostumen a ser l’estar, les habitacions, el bany i 
la cuina, amb la possibilitat de que aquesta última estigui inclosa en la peça d’estar. En el cas de la peça 
d’estar o menjador totes les normatives la inclouen en el programa mínim, tot hi que pot complir més o 
menys funcions -estar, menjador, cuina i dormitori- i variar en quant a les seves dimensions.  
 
Aquest programa mínim pot anar acompanyat de les dimensions de cada un dels espais de l’habitatge, 
dimensions establertes en funció dels metres quadrats de la superfície habitable o dels metres cúbics del 
volum de l’espai. Aquesta última forma de mesurar els espais és la que utilitzen les lleis més antigues, de 
Casas Baratas de 1912 i 1922, on paral·lelament es determina quina és la altura mínima dels habitatges. 
Les normatives posteriors de Condiciones Mínimas de las Viviendas de 1944 i de Viviendas Sociales de 
1976 utilitzen a l’hora les dues mesures espacials. 
 
“La pieza de estar, o comedor, tendrá capacidad mínima de 40 metros cúbicos; la cocina de 20 metros 
cúbicos, los dormitorios, si han de ser utilizados por una sola persona, un mínimo de 20 metros cúbicos, 
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si por dos, de 30 metros cúbicos, y si por tres, límite máximo que se autoriza a dormir en una misma 
habitación, de 40 metros cúbicos. (...)” (Reglamento provisional de 28 de julio  de 1922) 
 
En algunes de les normatives aquestes dimensions superficials poden variar en funció de diferents 
paràmetres, ho fan en funció del nombre de persones que ocupen la casa o l’espai concret –ley de Casas 
Baratas de 1912 i 1922 o de Viviendas Sociales de 1976 -, en funció del nombre de llits, quan es parla 
d’habitacions - Condiciones Mínimas de las Viviendas de 1944-, o en relació al nombre d’altres peces de 
l’habitatge, com poden ser les sales en funció de quants dormitoris o les habitacions en funció del nombre 
total d’habitacions de l’habitatge –Viviendas de Protección Oficial de 1979 i Decret d’habitabilitat de 2009-. 
Algun exemple de cada un d’aquests paràmetres són els fragments seleccionats.  
 
“Art. 36. Los dormitorios han de tener acceso lo más directo posible; estarán incomunicados con retretes 
y cocinas y han de contar con capacidad mínima de 20 metros cúbicos por persona. (...).”(Reglamento de 
la ley de 12 de junio de 1911) 
 
“Ord. 6ª. Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones serán las siguientes: dormitorios de una 
sola cama, seis metros cuadrados de superfície y 15 metros cúbicos. Dormitorios de dos camas, de 10 
metros cuadrados y 25 metros cúbicos. Cuarto de estar, 10 metros cuadrados. Cocina, cinco metros 
cuadrados. Retrete,1,5 metros cuadrados. (...)” (Orden 29 de febrero de 1944) 
  
“3.8 Habitacions. 
1. Les superfícies útils de les habitacions es determinen d’acord amb el quadre següent: 

N habitacions:  1   2   3   4 o més 
Superfície  H 1  ≥10 m²   ≥10 m²   ≥10 m²   ≥10 m² 
Superfície  H 2  -   ≥8 m²   ≥8 m²   ≥8 m² 
Superfície  H 3  -   -   ≥8 m²   ≥8 m² 
Superfície  H 4  -   -   -   ≥8 m²” 

(DECRET 55/2009) 
 
Del conjunt de programes mínims dels habitatges plantejats en destaca un per la forma en com 
s’estableixen les dimensions mínimes i el nombre de peces, la llei de Viviendas Sociales de 1976, on els 
espais s’agrupen en subzones dins de l’habitatge i es regula el seu nombre en funció de les persones. 
L’estança, el menjador i la cuina formen el grup dels espais d’ús comú i han de tenir una superfície 
mínima en global des de 18 metres quadrats per a dues persones, fins a 32 metres quadrats per a vuit 
persones. Altres grups d’espais són els espais d’ús privat, dormitoris i cambres de bany, i els espais 
complementaris, vestíbul i emmagatzematge. La forma de distribuir la superfície per a cada una de les 
peces és lliure sempre que es respectin algunes dimensions crítiques que cada un dels espais ha de 
respectar. 
 
“3.1.5 La compartimentación de los espacios que componen el programa de cada Vivienda Social es libre, 
y queda a juicio del criterio del arquitecto responsable del proyecto, con la única limitación de que los 
dormitorios y los cuartos de aseo serán siempre recintos independientes, con compartimentación fija o 
mobil.”(ORDEN de 24 de noviembre de 1976) 
 
Un text molt similar trobem al Decret d’Habitabilitat de 2009, on també es planteja la possibilitat de 
compartimentar  l’habitatge de forma lliure. Tot i que dels textos es desprèn que gran part de l’habitatge 
ha de seguir mantenint unes determinades condicions, i únicament hi ha més llibertat en l’espai que fa la 
funció d’estar, menjador i cuina. 
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“3.3 Compartimentació. 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.” (DECRET 55/2009) 
 
De l’evolució que han patit les dimensions del espais es pot llegir una tendència general a l’augment de 
les superfícies, de cada peça i del total de l’habitatge. Aquest augment però, no ha estat de forma 
homogènia en tots els espais; les peces d’estar han variat molt pel que fa a la seva superfície mínima, 
passant de 10 metres quadrats a la normativa de Condiciones Mínimas de las Viviendas de 1944, a 26 
metres quadrats en les Condicions d’Habitabilitat de 2009 incorporant la cuina en els dos casos. En canvi, 
peces com les habitacions o la cuina han mantingut més les seves característiques. Pel que fa als 
dormitoris les superfícies mínimes han oscil·lat entre els 8 i 10 m2 el doble i 6 i 8 m2 l’individual, tot hi que 
no ha estat una evolució lineal, ja que tant la normativa de 1944 com la vigent aprovada al 2009 
consideren que les habitacions dobles han de tenir 10 m2. El mateix passa amb el cas de la cuina, on la 
variació ha estat des de 5 m2 fins a 7 m2, però tant la normativa de l’any 1955 com l’actual regulen una 
superfície de 6 m2. 
 
La superfície mínima de l’habitatge és una variable que s’ha regulat de moltes formes al llarg del segle. 
Mentre que alguns textos només proporcionen un mínim que no és pot superar en cap cas -50 m2 en la 
normativa de V.P.O de 1969, i 20 o 30 m2 en el Decret de 1999-, d’altres estableixen diversos mínims 
augmentant-lo en relació a diversos paràmetres. 
 
En algunes normatives s’ha considerat un valor en funció de les persones que ocupen la casa, és el cas 
de la llei de Viviendas Sociales de 1976, on es parteix de 36 m2 per a dues persones i es va augmentant 
10 m2 per a cada nou habitant. En d’altres normatives, com en la de Viviendas de Protacción Oficial de 
1978, aquesta superfície total es determina en funció del nombre d’habitacions de l’habitatge. 
 
“Las superficies útiles serán para cada tipo de viviendas según su numero de dormitorios las siguientes:  
1 Dormitorio, 40 m2 ; 2 Dormitorios 50 m2 ; 3 Dormitorios 60 m2 ; 4 Dormitorios 70 m2”. (ORDEN de 21 de 
febrero de 1981) 

Aquestes superfícies mínimes, determinades de formes diverses, tenen una tendència general a 
l’augment progressiu al llarg de totes les normatives,  augment que s’aprecia de forma notòria al conjunt 
de decrets d’habitabilitat de Catalunya. Mentre que en el primer d’aquests es podien construir unitats 
habitables de 20 m2, en l’actualitat tot els habitatges nous han de superar els 40 m2. 

Per últim, cal destacar com l’equipament considerat imprescindible per satisfer les necessitats d’habitar 
ha anat variant i augmentant al llarg de la història. Des de les primeres normatives que només 
incorporaven la funció de cuinar i les funcions d’higiene i d’evacuació fisiològica dins de l’habitatge, se 
n’han anat incorporant de noves, com són les de rentat i assecat de la roba, l’accés a les 
telecomunicacions, i l’emmagatzematge individual i general de l’habitatge. 

Algunes d’aquestes funcions bàsiques dels habitatges es consideren sempre o gairebé sempre com un 
espai propi. Funcions com la d’evacuació o d’higiene passen a ser cambra de bany,  retrete o aseo, i en 
alguns textos es puntualitza la prohibició de que la funció d’evacuació estigui en una altra peça que no 
sigui aquesta. Fins hi tot la normativa vigent a Catalunya, tot hi que pretén fer un pas endavant i permetre 
més llibertat a l’hora de composar aquests espais, manté aquesta condició. 
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“3.11 Cambres higièniques. 
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: 

Nre. d’habitacions    1, 2 o 3    4 o més 
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.” 

(DECRET 55/2009) 
 
En canvi, d’altres funcions com la de cuinar pot ser considerada com un espai propi, i per tant té unes 
dimensions mínimes establertes, o plantejar-se com un equipament situat en la peça d’estar o menjador 
suposant un increment de la seva superfície en alguns del textos. En els dos casos però, s’han de 
respectar algunes condicions de ventilació, il·luminació o dimensionals. 
 
“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 no ha de ser inferior a tres metres i mig 
quadrats (3,50 m²)”. (DECRET 55/2009) 
 
Les funcions que queden menys determinades en quant a la seva posició són les de rentat i assecat de la 
roba i d’emmagatzematge, que poden situar-se lliurement dins de l’habitatge. 
 
“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: (…) 
4. Els espais destinats a l’emmagatzematge es poden situar fora de les habitacions, i les seves 
superfícies es comptabilitzaran amb independència de les superficies dels espais on s’ubiquin.” (DECRET 
55/2009) 
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Taula comparativa dels habitatges mínims proposats per les normatives estudiades 
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5. Conclusions 
 
El treball realitzat, a partir del recull i l’anàlisi de la legislació sobre habitatge a Catalunya, ha permès 
entendre quin ha estat el procés històric de la regulació de l’habitatge i de satisfacció de les necessitats 
d’habitabilitat. És a partir d’aquest anàlisi històric que som capaços de comprendre la situació normativa 
actual i la seva concepció de l’habitabilitat. 
 
La investigació a partir de les diferents formes de legislar l’habitatge i les seves figures jurídiques han 
permès extreure conclusions de diferent naturalesa: conclusions relatives al propi procés legislatiu, com 
és l’evolució cronològica de l’aprovació dels textos normatius, i la diferent disposició de les competències 
per part de les administracions; conclusions que fan referència als continguts inclosos en les lleis, quines 
han estat les motivacions d’aquestes per redactar unes condicions d’habitabilitat, l’estructura dels 
diversos documents, i les definicions d’habitatge aportades per cada normativa; i finalment, conclusions 
en relació als models d’habitabilitat regulats, incloent tan l’escala del concepte regulat, el model 
d’habitatge que es proposa i potencia, o el mode de fixar un habitatge mínim en cada situació. 
 
La comparació històrica de cada un d’aquests aspectes permet avaluar el model d’habitabilitat actual, 
recollint aquells aspectes que s’han mantingut al llarg del procés legislatiu, d’altres que s’han perdut pel 
camí representant una mancança en l’actualitat, i d’altres que han sorgit recentment aportant millores a 
l’hora de conformar el concepte d’habitabilitat.  
 
De forma global l’estudi en conjunt de les lleis actuals i de les ja derogades, aporta dades d’una clara 
rellevància per plantejar-se com pot evolucionar en el futur el model d’habitabilitat i com es pot conformar 
una nova normativa al respecte. 
 
Conclusions del procés legislatiu 
 
Procés legislatiu 
El recull de les diferents normatives mostra que hi ha hagut dos línies d’acció ben diferenciades per part 
dels organismes públics. Per una banda, s’han aprovat un gran nombre de lleis referents a habitatge 
social o protegit, totes elles amb el propòsit de solucionar l’etern problema de manca d’habitatge 
adequat i assequible però, com demostra el seu curt període de vigència, moltes d’elles han estat 
incapaces de solucionar-lo. 
 
Aquesta manca d’habitabilitat ha estat afrontada de forma continuada mitjançant el foment de la 
construcció de nous habitatges, és a dir amb la generació d’un producte. Aquesta estratègia venia 
motivada per la voluntat d’aprofitar el sector de l’edificació per impulsar l’economia, fins al punt que les 
ajudes de cada política social no arribaven a satisfer les necessitats d’habitar de les persones, sinó a 
beneficiar econòmicament promotors i classes mitges. 
 
Per altra banda, davant d’aquesta constant aprovació de lleis per regular l’habitatge social, contrasta 
l’escàs nombre de lleis dirigides al conjunt dels habitatges. L’existència d’una única normativa de rang 
estatal sobre les condicions mínimes de tots els habitatges en un període de quaranta anys, demostra la 
poca preocupació per part de l’Estat per controlar i garantir unes mínimes condicions dels habitatges que 
s’anaven construint.   
 
Aquesta situació contrasta amb la política actual a Catalunya, on d’ençà el traspàs de competències s’han 
redactat fins a sis normatives sobre condicions d’habitabilitat, cinc de les quals han estat aprovades en els 
últims quinze anys. Significant un canvi de visió sobre la importància de l’habitabilitat en relació al 
benestar social. 
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Competències d’habitabilitat 
Les competències en matèria d’habitatge han estat exercides des de diferents rangs de l’administració, fet 
que denota un progressiu canvi d’enfoc sobre quina és l’escala apropiada per gestionar l’habitabilitat. 
Primerament l’habitabilitat es regulava des de l’Estat, és a dir, era tractada de forma global en tot el país; 
en un segona fase, va ser traspassada a les diferents Comunitats Autònomes, significant una aproximació 
a les característiques i problemes específics de cada una d’elles; finalment, algunes d’aquestes 
Autonomies han optat per cedir el control de les condicions d’habitabilitat als ajuntaments. Aquest procés 
demostra que no hi ha una única visió de la importància i de la forma de definir un model d’habitabilitat, 
doncs queda clar que la capacitat de planificació i gestió del municipi o de la autonomia són ben diferents. 
 
Conclusions del contingut de les lleis 
 
Estructura del document legislatiu 
L’anàlisi del conjunt de normatives i l’intent d’organitzar els seus continguts demostren que no hi ha un 
consens de què és l’habitabilitat i quina és la forma de regular-la, ja que cada un dels documents presenta 
una estructura pròpia i uns continguts diferents a la resta de legislacions. Cada nova normativa reinventa 
el mode d’afrontar aquesta qüestió sense utilitzar cap referent anterior, fet que sembla indicar que cap 
d’elles és capaç d’abastar l’habitabilitat en tota la seva magnitud.  
 
Un nova proposta de model d’habitabilitat no es podrà basar exclusivament en cap estructura prèvia, 
doncs no existeix un únic referent procedent de les normatives precedents. La tasca d’aquest estudi 
haurà de permetre precisament, la detecció d’aquells aspectes més vàlids de cada una de les diferents 
regulacions amb l’objectiu de reconstruir el model d’habitabilitat i plantejar una estructura adequada. 
 
Objectiu de la llei 
Els objectius del primer i l’últim text normatiu demostren que l’administració s’ha vist sempre responsable 
de garantir unes necessitats d’habitabilitat, entenent que disposar d’habitació o d’habitatge és un dels drets 
més bàsics de les persones:  
 
“Persuadida S.M. de que la habitación es una de las cosas mas importantes en la vida del pobre, y de que 
a procurársela en buenas condiciones higiénicas, aereada y sana, deben encaminarse los esfuerzos de la 
Administración por lo que al bienestar de las clases desvalidas interesa, tanto como por lo que afecta a la 
salud pública, desea que tan importante mejora se realice cuanto antes en bien de las clases desvalidas.” 
(REAL ORDEN. 9 de septiembre de  1853, Ley de Casas para pobres) 
 
“L'objecte d'aquesta llei és regular el dret a l'habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un 
habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, 
econòmica i social i a la capacitat funcional.” 
(LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge) 
 
Les expressions utilitzades reflecteixen un variació important: La originaria “Ley de Casas para pobres” 
considera que l’habitació ha de tenir unes bones condicions higièniques i ha de ser airejada i sana, i en 
canvi el segon fragment del Dret a l’habitatge, descriu l’habitatge com a digne i adequat. Aquesta 
circumstància posa de manifest que les preocupacions de l’estat envers a l’habitatge han passat de ser 
exclusivament higienistes per centrar-se en un camp més exigent, el de l’adequació a les necessitats de 
les persones. 
 
Ara bé, aquest concepte d’adequació no es defineix en cap de les normatives estudiades en aquesta 
investigació, fet que fa necessari cercar el seu significat en altres camps per finalment discernir si 
l’ampliació del objectiu han anat acompanyat d’un augment paral·lel de la capacitat de la legislació per 
assolir-lo. 
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L’Assemblea General de les Nacions Unides va desenvolupar el desembre de 1991 el concepte 
d’adequació per concretar el dret a l’habitatge recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans7, i a 
tants altres pactes, convencions, declaracions i comissions7 que inclouen aquest dret com a factor 
essencial per a la defensa dels drets de totes les persones. 
 
Folleto Informativo No.21, El Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. Annex III: 
Observación General N.° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada 
(Adoptada el 12 de diciembre de 1991) 
 
Punto 8: Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, 
culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, es posible identificar algunos aspectos de ese 
derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado: 
a) Seguridad jurídica de la tenencia: Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de 
tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. 
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: Una vivienda adecuada 
debería tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la 
cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de 
alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. 
c) Gastos soportables: Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un 
nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. 
d) Habitabilidad: Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio 
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras 
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. 
e) Asequibilidad: La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. 
f) Lugar: La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de 
empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios 
sociales. 
g) Adecuación cultural: La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción 
utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad 
cultural y la diversidad de la vivienda. 
 
L’habitatge adequat es presenta en aquesta observació ampli i exigent, acollint conceptes de molt diferent 
rang, des de qüestions econòmiques i legals, urbanes i domèstiques, fins a aspectes formals i 
constructius. Ja que inclou tant l’habitabilitat física com l’accessibilitat als serveis bàsics, equipaments i 
llocs de treball i remarca la necessitat de l’adequació cultural, fet que hauria de ser contemplat, avui en 
dia, com una exigència a la sostenibilitat dels nostres habitatges i, en conseqüència, dels nostres models 
urbans. 
 
Es pot afirmar finalment, que l’amplitud d’aquest concepte d’adequació sobrepassa en gran mesura els 
plantejaments de la normativa actual, i que per tant, cal qüestionar la capacitat del model vigent per 
afrontar amb solvència el propi objectiu principal que marca l’administració. 
 
Ara bé, com a signe positiu cal mencionar que entre les diverses estratègies per millorar les condicions 
d’habitabilitat en destaquen algunes d’especial rellevància: Primerament, és notori que les exigències de 
l’habitabilitat han augmentat progressivament, a les bones condicions higièniques inicials s’han incorporat, 
la recerca d’un millor confort i, recentment, d’una major eficiència en el consum de recursos. En segon 
lloc, destaca la introducció de la cèdula d’habitabilitat amb vigència temporal, mecanisme que aporta dues 
nocions importants: Per una banda, la consideració que l’habitabilitat depèn tant del producte inicial –
l’habitatge-, com de les activitats que les persones realitzen –ús, manteniment, ocupació-; per l’altre, la 
regulació més intensiva del parc construït, a partir de la revisió periòdica de les condicions d’habitabilitat. 
 
Definició d’habitatge 
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Les definicions d’habitatge aportades per les normatives són escasses, doncs només en trobem tres en 
150 anys d’història de regulació. Aquestes, delimiten el concepte de forma poc precisa i presenten 
divergències entre elles. Aquesta circumstància condueix a pensar que és una tasca complexa i que no 
existeix un consens a l’hora de definir el que es considera o no un habitatge. 
 
Ara bé, les poques definicions existents mantenen un paral·lelisme al considerar l’habitatge a partir d’un 
conjunt de condicions d’ús i condicions formals. Aquesta doble condició funcional i material es veu 
reflectida de forma desigual en el cos del document, ja que les condicions materials reben un tractament 
extens i precís i, en canvi, les condicions funcionals pràcticament queden obviades, doncs en cap 
moment s’aporta un llistat de funcions o necessitats a cobrir dins l’habitatge. 
 
 
Conclusions dels models regulats 
 
Escala del concepte regulat 
Actualment la normativa sobre condicions d’habitabilitat esta circumscrita exclusivament a l’escala de 
l’habitatge. Aquesta circumstància és present a totes les normatives catalanes i és hereu de la normativa 
estatal de l’any 1944. 
 
Aquesta realitat però, no ha estat la única forma d’entendre l’habitabilitat, doncs de l’anàlisi del conjunt de 
normatives es desprèn que hi ha un gran nombre de models que incorporaven altres àmbits: terreny, 
casa, infraestructura, pati i hort, carrer, parc, comerç, servei públic i privat, treball i mobilitat. Concloem 
que amb anterioritat les condicions d’habitabilitat han inclòs altres escales avui perdudes, i que aquestes 
abastaven un ventall de funcions molt superior a l’actual: com poden ser el treball, el comerç i el lleure 
dins l’escala urbana, o la capacitat d’autoabastir-se i les activitats productives dins del propi àmbit 
domèstic. I més enllà d’aquest fet,  algunes normatives incidien en la regulació de les condicions d’accés 
a totes aquestes funcions i al propi habitatge, determinant distàncies màximes, característiques materials 
dels carrers o condicions dels serveis de transport. 
 
Models d’habitabilitat 
El model d’habitabilitat que actualment fixa la normativa vigent, com en el punt anterior, és la prolongació 
de la concepció inaugurada per la legislació franquista de 1944, així, de la originaria vivienda familiar 
s’han heretat les mateixes característiques basades únicament en la família nuclear, deixant de banda 
altres formes de convivència i escales de col·lectivitat, com eren les cases col·lectives, els grups de cases 
o les ciutats satèl·lit. Aquest oblit dels diferents perfils d’usuaris condueix a la inadequació dels habitatges 
a les necessitats reals d’aquests. 
 
Paral·lelament a aquesta qüestió, el treball també reflexa que les normatives més recents també han 
perdut un altre factor de rellevància a l’hora de conformar un model d’habitabilitat: la diversitat 
d’estructures de privacitat de l’àmbit domèstic. En front dels habitatges destinats a un grup familiar 
jeràrquic, algunes normatives ja derogades consideraven que una casa podia estar habitada per persones 
soles en habitacions independents, o que la casa podia adaptar-se al nombre d’usuaris progressivament 
a partir d’una construcció inicial.  
 
Per últim, l’habitatge actual regulat per la normativa s’organitza a patir del nombre d’habitacions, de forma 
similar a la majoria de normatives, però no estableix límits al nombre d’habitatges que s’han d’edifiquen 
de cada un d’ells, és a dir, la normativa no incideix en la distribució percentual de tipologies, sinó que ho 
deixa en mans dels promotors.  
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Habitatge mínim 
El mecanisme per enunciar l’habitatge mínim de cada una de les normatives es basa en un mateix patró, 
traduint unes mateixes  funcions necessàries dins l’habitatge a partir d’uns paràmetres i condicions 
materials comuns. Aquesta homogeneïtat de plantejaments s’estén a la doble condició física i funcional 
de tots els habitatges proposats, esdevenint el conjunt de paràmetres físics els principal definidors de 
l’habitabilitat, mentre que els paràmetres funcionals queden constantment relegats al marge d’aquest 
paper.  
 
En aquest sentit cap normativa planteja un canvi de concepció de l’habitatge, fet contradictori amb la 
incorporació progressiva de nous objectius. L’adaptació a les exigències de nous usuaris, la recerca d’una 
major flexibilitat i indiferenciació dels espais, i l’augment de la eficiència en el consum de recursos, són 
alguns dels objectius que únicament s’han traduït en un augment global del conjunt de paràmetres: major 
superfície útil, major nombre de peces i una incorporació de nou equip obligatori. Es presenten, doncs, 
algunes  contradiccions entre objectius i canvis en les condicions d’habitabilitat, en primer lloc la 
consideració de nous usuaris en front d’un programa que es manté constant, en segon lloc el foment de la 
indiferenciació versus el progressiu distanciament de superfícies entre els espais socials i  els espais d’ús 
individual. 
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