
 

Accessibilitat als edificis d'habitatges i habitatges particulars 

Un entorn  accessible  suposa un  benefici  per  al  conjunt  de  la  societat,  atès  que totes  les persones són
susceptibles de tenir limitacions o discapacitats en qualque moment de la vida. Alhora, esdevé un element
fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i d'oportunitats, dota la ciutadania
d'autonomia i proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa.

Per tot això, la Secció d'Accessibilitat posa a l'abast de la ciutadania el seu servei tècnic d'assessorament en 
matèria d'accessibilitat.

A qui va dirigit?

• A les persones que resideixen en entorns no accessibles i necessiten ajuda per fer els seus habitatges
o les parts comunes de l'edific accessibles. 

• A les persones que vulguin sol·licitar informació sobre normativa i criteris d’accessibilitat i no 
discriminació de persones amb discapacitat.

Quan es pot sol·licitar?

Quan  l'habitatge  particular  presenti  barreres  i  qualque  persona  que  hi  resideixi  necessiti  adaptacions
d'accessibilitat en funció de les seves necessitats particulars.

Quan un bloc d'habitatges presenti barreres físiques en l'accés des de la via pública i als diferents habitatges o
d’alguna part comuna i d’ús públic de l’edifici, i sigui necessari fer-lo accessible. 

Normativa de referència 

• Reial  Decret  Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,  pel qual  s’aprova el  text  refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

• Llei 49/60 de Propietat Horitzontal, modificada per la Llei 8/2013, de 26 de juny de 2013.

• Llei 3/1993, de 4 de maig i Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de
supressió de barreres arquitectòniques. 

• En cas de fer  actuacions, s’haurà d’aplicar  el  que estableix el  vigent Decret 110/2010,  de 15
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les
barreres arquitectòniques.

• Codi Tècnic de l’Edificació.

Ajudes i subvencions
Pel que fa a l’oferta de subvencions, trobareu la informació a: CAIB (Direcció General d'Arquitectura i 
Habitatge). Convocatòria d’ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques. 

Passes a seguir

La persona interessada en rebre l'assessorament haurà de contactar amb la Secció mitjançant  les següents 
vies:

Telèfon: 646514006 / 971 763 325, extensions 1289, 1296 i 1094

Adreça electrònica: accessibilitat@imas.co  nselldemallorca.net

Aquest servei no té cost associat
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Formulari  de  sol·licitud  d'assessorament  del  servei  d'accessibilitat  per  habitatges
particulars o edificis d'habitatges

Dades de contacte 

De l'habitatge/edifici

Via: carrer/plaça...

Núm. Porta /pis...

Població/Municipi CP

De la persona que fa la sol·licitud

Nom i llinatges

DNI

Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic 

De l'empresa administradora de finques, si n'hi ha

Nom 

NIF

Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic 

Àmbits que són objecte de la consulta

 Barreres arquitectòniques habitatge particular per circumstàncies personals

 Barreres arquitectòniques al vestíbul i accés a l'edifici d'habitatges

 Altres. Indicau-ne breument la problemàtica. 

Documentació que es pot adjuntar a la sol·licitud

 Informació gràfica (fotografies, plànols, etc.)

 Altra documentació que complementi la consulta o sol·licitud d’informació
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En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials us informa que les dades personals obtingudes mitjançant aquest document, o qualsevol
altre que es requereixi per a la tramitació d’aquest imprès, seran incorporades per a ser tractades en un fitxer automatitzat.
D’acord amb el que preveu l’esmentada Llei orgànica i de conformitat amb el procediment establert, podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades davant l’òrgan corresponent.
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