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CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT                        
A L’INTERIOR D’HABITATGES USATS 

FITXA TÈCNICA 3
ACCESSIBILITAT

 

Exemple d’habitatge practicable 

 

 

Normativa 

∙ Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991). 

∙ Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i d'aprovació del 

Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995). 

∙ RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 


