
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA REGULACIÓ DEL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INCLOSOS  A LA CARTERA INSULAR DE SERVEIS SOCIALS I S’ESTABLEIXEN ELS REQUISITS D’AUTORITZACIÓ  

Antecedents de la norma En aquests moments, la norma reguladora  és el Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials 
per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s’estableixen els requisits 
d’autorització i acreditació  aprovat definitivament per el Ple del Consell de Mallorca en sessió de data 8 de febrer de 
2018 i publicat al BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018.

Problemes que es pretenen solucionar 
amb la nova norma

En els dos anys inicials d’implantació del Reglament i d’adaptació progressiva dels serveis autoritzats amb la 
normativa vigent, es fa necessària la millora de la pròpia normativa per tal d’adequar de forma mes efectiva els 
serveis que es regulen a les persones, per clarificar la interpretació dels criteris entre l’Administració i les entitats, i 
per facilitar la tasca d’autorització, acreditació i inspecció per part de l’IMAS.  

Justificació de la necessitat i oportunitat 
d'aprovar-la

El règim jurídic d’autorització i acreditació dels Serveis socials per a persones amb discapacitat a l’illa de Mallorca ha 
de ser regulat d'acord amb uns principis generals i directrius de coordinació per tal de garantir uns estàndards 
mínims de qualitat i accessibilitat. Aquests principis deixen als consells Insulars la potestat de desplegar i 
complementar els serveis socials a les illes així com la capacitat reglamentària per autoritzar-los i acreditar-los.

Es per això, que es fa necessària una revisió general del reglament vigent per tal que aquestes modificacions facin 
més efectiva la implantació progressiva de la norma reguladora tant per les entitats que s’han d’acreditar i autoritzar 
per la realització del servei com pel servei d’Autoritzacions, acreditacions, registre i inspecció de centres i serveis 
socials de l’IMAS.

Objectius de la norma La norma que es pretén aprovar té com objectiu incorporar un nou redactat als articles següents:

-Article 8.1 referent a la incompatibilitat entre serveis

-Article 12.3 referent a l’autorització i inscripció dels serveis
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-Article 13 referent a la identificació de requisits materials comuns

-Article 14.4 referent a l’emplaçament

- Article 16 referent a l’ús d’espais per la prestació dels serveis

-Article 17.4 referent a les instal·lacions

- Article 18 referent als equipaments

-Article 19.4 referent als banys i serveis higiènics

-Article 21.9 referent al benestar

-Article 23.8 referent als drets

-Article 24.8 referent a la inclusió

-Article 40 referent a la vida en comunitat

-Article 43 referent al menjador

-Article 44.2 referent a l’allotjament

- Article 48.4 i 5 referent a les prestacions generals del servei

-Article 53 referent a la secció de rrhh ¡, les condicions comuns dels personal

-Article 58 referent a l’atenció primerenca

-Article 59 referent servei de promoció , manteniment i recuperació de l’autonomia funcional

-Article 60 referent al servei d’atenció integral i de promoció de l’autonomia

-Article 61 referent al servei d’habilitació  i teràpia ocupacional

- Article 64.1 referent al servei d’estades diürnes  servei de centre de dia

- Article 64.1.C referent als espais

- Article 64.4.d  referent als espais segons capacitat del centre 
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- Article 64.7 referent al perfil professional

- Article 64.4.f referent a les condicions materials del bany del servei d’estades diürnes

-Article 65 referent al servei ocupacional

-Article 67 referent al servei de residencies

-Article 67.4 f referent a les condicions materials dels dormitoris dels serveis residencials

-Article 67.4 h) referent a les condicions materials del bany dels serveis residencials

-Article 68 referent al servei d’habitatge supervisat

Article 68.4 referent a les condicions materials dels habitatges supervisats

-Article 69 referent al servei de suport a l’habitatge

-Article 70 referent a l’objecte de l’acreditació

-Article 77 referent a la qualitat de la gestió

-Article 79 referent a la qualitat de l’ocupació

-Disposició addicional única

-Disposició transitòria única referent al termini que tenen les entitats per adaptar-se al nou reglament

-Disposició final segona

Possibles alternatives reguladores i no 
reguladores

No és necessari un nou Reglament atès que els canvis que s'han d'introduir respecte el Reglament vigent no  són 
substancials. La norma que es pretén aprovar té com objectiu de disposar d'una norma efectiva i que faciliti la 
comprensió de les seves disposicions per tots els operadors jurídics que l’han d’aplicar.. D’aquesta manera  
s’estableixen els requisits d’autorització i d’acreditació. Cal destacar també que la modificació no té cap repercussió 
econòmica en els concerts vigents que suposi canvis o modificacions als pressuposts. 

 Institut Mallorquí d'Afers Socials – www.imasmallorca.net

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma
Telèfon 971 763 325 – Fax: 971 292 581

http://www.imasmallorca.net/

