Normativa i legislació en matèria d’accessibilitat
Administració /
Organisme

Àmbit

Publica
ció

Data de
publicació

Disposició

Estat espanyol

Drets de les persones amb
discapacitats

BOE 103 30/04/1982

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració
social dels Minusvàlids

Govern de les Illes Balears

Accessibilitat. Barreres
arquitectòniques

Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora
BOIB 62 20/05/1993 de la Accessibilitat i la Supressió de
Barreres Arquitectòniques

Estat espanyol

Propietat horitzontal.
Contempla l’accessibilitat

BOE 84

Estat espanyol

Edificació. Contempla
l’accessibilitat

BOE 266 06/11/1999

Ajuntament de Palma

Urbanisme
BOCAIB
No Contempla l’accessibilitat 156

16/12/1999

Ajuntament de Palma

Obra menor
BOIB
Contempla l’accessibilitat als
138
Portals

Ordenança Municipal, de 27 de febrer de
16/11/2002 2002, per la que s'aprova el règim d'obres
menors i menors simples

Govern de les Illes Balears

Museus
Contempla l’accessibilitat

BOIB 44 03/04/2003

Llei 4/2003, de 26 de març, de museus
de les Illes Balears

Ajuntament de Palma

Mercats
Contempla l’accessibilitat

BOIB
103

Modificacions del Reglament de Serveis de
Consum i Mercats Minoristes Municipals

Estat espanyol

No discriminació

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats,
no
discriminació
i
BOE 289 03/12/2003
accessibilitat universal de les persones
amb discapacitat

Ajuntament de Palma

Locutoris telefònics
Contempla l’accessibilitat

BOIB
169

Aprovació
definitiva
de
l'Ordenança
27/11/2004 municipal reguladora dels establiments de
locutoris telefònics

BOIB
171

Acord del Ple del Consell Insular
Mallorca en relació al compliment de
02/12/2004 prescripcions de l'aprovació definitiva
les normes urbanístiques del municipi
Palma

Llei 8/1999, de 6 d’abril, de Reforma de la
08/04/1999 Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre
Propietat Horitzontal

19/07/2003

Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’Ordenació de l’Edificació (Art. 3)
Reglament de la Gerència d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Palma

de
les
de
de

Consell de Mallorca

Urbanisme
Contempla l’accessibilitat

Govern de les Illes
Balears. Conselleria
d’Interior

Platges
Contempla qualque qüestió
de l’accessibilitat

BOIB 8

Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador
de les mesures mínimes de seguretat i
15/01/2005 protecció que han de complir les platges i
zones de bany de la comunitat autònoma
de les Illes Balears

Govern de les Illes
Balears. Conselleria de
Presidència

Llicències d'activitats
Contempla l’accessibilitat

BOIB
152

Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim
28/10/2006 jurídic
de
les
llicències
integrades
d'activitat de les Illes Balears

BOIB
170

Acord del Ple del Consell Insular de
Mallorca referent al compliment de
30/11/2006 prescripcions de la modificació puntual
relativa a les normes urbanístiques, text
refós, del PGOU de Palma

BOE 72

Reial Decret 366/2007, de 16 de març, pel
qual
s’estableixen
les
condicions
24/03/2007 d’accessibilitat i no discriminació de les
persones amb discapacitat en les relacions
amb l’Administració General de l’Estat

Condicions d’accesibilitat en
BOE 13
espais públics

Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, per
el qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les
11/05/2007
persones amb discapacitat per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats i
edificacions

Consell de Mallorca

Urbanisme
Contempla l’accessibilitat

Estat espanyol

Condicions i criteris
d’accessibilitat i no
discriminació

Estat espanyol

Estat espanyol

Llengua de signes
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Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual
se reconeixen les llengües de signes
espanyoles i es regulen els mitjans de
BOE 255 24/10/2007
suport a la comunicació oral de les
persones
sordes,
amb
discapacitat
auditiva i sordcegues.
Versió agost 2014

Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per
la qual es determinen les especificacions i
característiques
tècniques
de
les
25/02/2008
condicions i criteris d’accessibilitat i no
discriminació establerts al Reial Decret
366/2007, de 16 de març

Condicions i criteris
d’accessibilitat i no
discriminació

BOE 42

Ajuntament de Palma

Activitats
Contempla l’accessibilitat

Ordenança
Municipal
d'Activitats.
Publicada
a
l’Àrea
d'Urbanisme
i
BOIB 45 03/04/2008 Habitatge. Correcció d’errades. Al BOIB
núm. 29, de 28 de febrer, edicte núm.
2986,

ONU

Drets de les persones amb
discapacitat

BOE 96

Govern de les Illes
Balears. Conselleria de
Presidència

Barris
Contempla l’accessibilitat

Llei 2/2009, de 19 de març, de
BOIB 44 26/03/2009 rehabilitació i millora dels barris dels
municipis de les Illes Balears

Urbanisme
Contempla l’accessibilitat

BOIB
166

Acord
d’aprovació
definitiva
amb
prescripcions, de la modificació puntual de
14/11/2009 l’article 47 de les normes urbanístiques del
Pla General d'Ordenació Urbana del
municipi de Palma

BOE 61

Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la
qual se desenvolupa el document tècnic de
11/03/2010 condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats

Codi Tècnic de l’Edificació
Contempla l’accessibilitat

BOE 61

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17
de març.
Darreres modificacions conforme al Reial
11/03/2010
Decret 410/2010, de 31 de març (BOE 2204-2010) i sentència del TS de 4/5/2010
(BOE 30/7/2010)

Accessibilitat. Barreres
arquitectòniques

Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel
BOIB
qual s’aprova el Reglament per a la millora
29/10/2010
de l’accessibilitat i la supressió de barreres
157 EXT
arquitectòniques

Drets de les persones amb
discapacitat

Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació
normativa a la Convenció Internacional
BOE 184 02/08/2011
sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat

Estat espanyol

Ajuntament de Palma

Estat espanyol

Espais públics

Estat espanyol

Govern de les Illes
Balears. Conselleria
d’Habitatge i obres
Públiques

Estat espanyol

Govern de les Illes
Balears. Conselleria
d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori

Estat espanyol

Govern de les Illes
Balears. Presidència
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Accessibilitat. Barreres
arquitectòniques

BOIB
142

21/04/2008

Resolució sobre la Convenció de Drets de
les Persones amb Discapacitat

Decret 94/2011, de 16 de setembre, pel
qual es modifica el Decret 110/2010, de
15 d’octubre, pel qual s’aprova el
22/09/2011
Reglament per a la millora de
l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques
Modificació de l’Ordre VIV/561/2010, d’1
de febrer, per la qual es desenvolupa el
document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a
l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats

Espais públics

2012

Economia

Llei 13/2012, de 20 de nov, de mesures
urgents per a l’activació econòmica en
29/11/2012 matèria d’indústria i energia, noves
tecnologies,
residus,
aigües,
altres
activitats i mesures tributàries

BOIB
177

Versió agost 2014

Govern de les Illes
Balears. Presidència

Audiovisuals

2013

Estat espanyol

Habitatge (Comunitats)

24/06/2013

Acords del Consell de Govern (25 1 2013)
pel qual s’aprova el projecte de Llei
audiovisual de les Illes Balears

MODIFICACIÓ de la Llei 49/60 de
Propietat Horitzontal

Estat espanyol

Drets persones amb
discapacitat

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós
BOE 289 03/12/2013 de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió
social

Govern de les Illes
Balears. Conselleria

Drets persones amb
discapacitat. Cans
d’assistència

01/03/2014 Llei, de 21 de febrer, de cans d’assistència

Govern de les Illes
Balears. Conselleria de
Transports
Transports, Medi Ambient i
Territori
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Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports
BOIB 88 28/06/2014 terrestres i mobilitat sostenible de les Illes
Balears

Versió agost 2014

