
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 4706
Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
de supressió de barreres arquitectòniques

L’aplicació de la Llei 3/1993, de 4 de maig, i el Decret 96/1994, de 27 de
juliol, per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitec-
tòniques per a tota la població i, específicament, per a les persones amb mobili-
tat reduïda o qualsevol altra limitació, ha estat una de les prioritats de les actua-
cions públiques en els darrers anys.

El creixent envelliment de la població de les Illes Balears està convertint
l’accessibilitat de l’entorn en una necessitat sentida cada vegada més per un
major nombre de persones.

Vista l’experiència pràctica obtinguda des de l’entrada en vigor de la Llei
i del Reglament per a la millora de l’accessibilitat i de la supressió de les barre-
res arquitectòniques, es fa necessari modificar el Reglament, fent-ne una nova
publicació, sense disminuir les prestacions aconseguides, plasmant les expe-
riències obtingudes durant aquests anys i solucionant les errades i mancances
detectades en l’anterior.  

Per dur a terme aquesta modificació del Reglament s’han tengut en comp-
te les consideracions del Consell Econòmic i Social, les del Consell Consultiu,
les de les associacions de persones amb mobilitat reduïda, com també les de les
distintes associacions de professionals en la matèria: arquitectes, arquitectes tèc-
nics, enginyers, enginyers tècnics d’obres públiques, constructors, promotors
immobiliaris, etc.

Per tot això, amb els informes previs de la Secretaria General Tècnica, del
Consell Econòmic i Social, i d’acord amb el Consell Consultiu, a proposta del
conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de 28 de febrer de 2003,

D E C R E T

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i fins

Aquest Decret, sens dubte, ens beneficia a tots; no és una norma destina-
da a una minoria,  tot i que hi hagi persones greument afectades de disminució
física. Aquest Reglament amplia el concepte d’afectats a tots els ciutadans,
pateixin de mobilitat reduïda o no. Perquè ningú no pot escapolir-se de sofrir
circumstancialment reduccions en la seva mobilitat, principalment les derivades
de malalties o la vellesa, i no oblidant el transport d’infants petits en cotxets, es
fa necessari l’existència efectiva d’aquest Reglament, que té com a objectiu pri-
mordial l’establiment dels paràmetres que assegurin a totes les persones la uti-
lització dels béns i serveis de la societat.

Article 2
Àmbit d'aplicació

Aquest Reglament és aplicable a totes les actuacions públiques o privades
en matèria de transport, urbanisme o edificació que es facin dins l’àmbit terri-
torial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i que suposin una nova
construcció, una ampliació, reformes o rehabilitacions integrals.  

Així mateix, serà obligatori complir-lo quan es canviï l’ús en els locals
establerts en el quadre del punt 2.1 de l’annex 2 i en els edificis d'habitatges.

Article 3
Definicions

A l'efecte d'aquest Reglament, en relació amb els conceptes que s'hi
esmenten, s’ha d'entendre per:

- Accessibilitat: la qualitat que té un mitjà en el qual s'han eliminat les
barreres arquitectòniques o en el qual s'han establert alternatives, i que permet a
qualsevol persona utilitzar-lo.

- Adaptació: la qualitat d'un espai, una instal·lació o un servei quan s’a-
justa als requeriments funcionals i dimensionals que en garanteixen la utilitza-
ció autònoma i amb comoditat per a les persones amb mobilitat reduïda. 

- Practicabilitat: la qualitat d'un espai, una instal·lació o un servei quan
sense ajustar-se a tots els requeriments esmentats abans, això no n’impedeix la
utilització de manera autònoma per a les persones amb mobilitat reduïda.

- Barrera arquitectònica: l'obstacle físic, impediment o similar, que impe-
deix o limita el moviment de les persones o l'autonomia personal i que pugui tro-
bar-se en un marc urbanístic, en l'edificació o en els mitjans de transport.

- Itinerari per a vianants: àmbit o espai de pas destinat al trànsit de via-
nants el recorregut del qual permet accedir als espais d’ús públic i edificacions
de l’entorn.

- Banda lliure per a vianants: part de l’itinerari per a vianants, lliure d’obs-
tacles, de sortints i de mobiliari urbà.

- Pas de vianants: espai del carrer, destinat que els vianants puguin tra-
vessar-lo. 

- Guals per a vianants: zona o zones  modificades de la voravia i de l’en-
cintat de la voravia per establir una continuïtat entre la cota de la voravia i del
carrer i facilitar el moviment dels vianants.

- Guals per a vehicles: zona o zones modificades de la voravia per per-
metre el pas de vehicles entre els aparcaments o garatges i el carrer.

- Pendent longitudinal d’un itinerari per a vianants: inclinació respecte del
pla horitzontal del terreny, voravia, o qualsevol estructura de pas, en el sentit de
la marxa.

- Pendent transversal d’un itinerari per a vianants: inclinació respecte del
pla horitzontal del terreny, voravia, o qualsevol estructura de pas, perpendicular
al sentit de la marxa.

- Rampa: pla inclinat que permet superar una diferència de cota brusca.
- Persona amb mobilitat reduïda: aquella que té una disminució que tem-

poralment o permanentment li impedeix o li dificulta el desplaçament. Entre
d'altres, les persones amb disminució física, deficients visuals, deficients audi-
tius, persones majors, persones amb cotxets per a infants petits i persones amb
comunicació reduïda.

- Ajut tècnic: els instruments que utilitza la persona com a suport en el
desplaçament i els mitjans mecànics o estàtics que complementen o possibiliten
l'accessibilitat.

- Ús públic: la utilització o l'accés a espais, instal·lacions, edificis o ser-
veis, comuns a les persones, sense limitació prèvia, i especialment els d'accés o
de concurrència de públic.

- Es consideren vies i espais lliures d’ús públic als efectes de barreres
arquitectòniques urbanístiques i en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament:

a) Els que formen part del domini públic i són destinats a l’ús o al servei
públic.

b) Els que formen part de béns de propietat privada, susceptibles de ser
utilitzats pel públic en general amb motiu de les funcions que hi desenvolupa
algun ens públic, directament o indirectament.

c) Els que formen part de béns de propietat privada afectes a alguna ser-
vitud a l’ús públic.

d) També es considera espai lliure d’ús públic aquell susceptible de ser
utilitzat pel públic en general, sigui o no sigui mitjançant el pagament d’un preu,
quota o similar.

- Es consideren edificis públics als efectes de barreres arquitectòniques en
l’edificació i en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament:

a) Els que estan afectes a un servei públic.
b) Els que pertanyen privativament a l’Estat, a la comunitat autònoma, a

entitats locals, o a altres entitats de caràcter públic o amb participació majorità-
ria de caràcter públic.

- Es considera que un edifici de titularitat pública o privada és destinat a
l’ús públic quan un espai, instal·lació o servei d’aquest és susceptible de ser uti-
litzat per una pluralitat indeterminada de persones per a la realització d’activi-
tats d’interès social o pel públic en  general.

- Es consideren espais d’ús comunitari aquells que estan al servei d’un
conjunt d’espais privats i a disposició dels seus usuaris.

- Reforma o rehabilitació integral: són les obres que proporcionen a tot
l’edifici o local d’ús públic condicions suficients d'habitabilitat o les que modi-
fiquen la distribució de l’edifici, encara que no afectin l’estructura.

Article 4
Senyalització de perills

Han d'estar degudament senyalitzats els llocs que puguin comportar perill
per a les persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb el que indiquen el punt
1.3.3. de l’annex 1 i 4.4, 4.5 i 4.6 de l’annex 4.

Les portes de vidre han d'estar dotades d'alguna marca que les identifiqui,
d'acord amb el que assenyala el punt 2.2 de l’annex 2, a fi que puguin ser detec-
tades per persones amb visibilitat reduïda.
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Article 5
Sistemes d'alarma i d’emergència

1. Els sistemes d'alarma i d’emergència han de disposar de senyals llumi-
nosos i sonors intermitents.

2. Amb caràcter general, la informació s'ha de donar de manera escrita i
tàctil o sonora, d'acord amb el que estableixen aquest Reglament i les disposi-
cions de l’annex 4.

Article 6
Símbol d'accessibilitat

El símbol internacional d'accessibilitat, les característiques del qual s’es-
tableixen a l'annex 5 d'aquest Decret, és d’instal·lació obligada en els llocs,
espais, edificis i mitjans de transport en els quals no hi ha barreres arquitectòni-
ques, s'hi donin alternatives o hi hagi un itinerari adaptat o practicable.

TÍTOL I
DISPOSICIONS SOBRE EL DISSENY I EXECUCIÓ PER A LA 

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

Capítol I
Barreres arquitectòniques urbanístiques

Secció 1a
Disposicions de caràcter general

Article 7
Obligacions generals

1. Tots els plans generals d'ordenació urbana, les normes subsidiàries i
complementàries, els plans urbanístics i/o d'ordenació del litoral, com també els
instruments de planejament i d'execució que els desenvolupin, inclosos els pro-
jectes d'urbanització, de dotació de serveis, d'obres i d’instal·lacions, han de
contenir les prescripcions necessàries per garantir les condicions d'accessibilitat
previstes en aquest Reglament.

2. Els ajuntaments i la resta d'entitats públiques que aprovin els instru-
ments de planejament o execució a què fa referència el paràgraf anterior i ator-
guin les llicències d’obres, d’activitat i altres autoritzacions, han de tenir cura de
l'estricte compliment de les prescripcions de la Llei i d'aquest Reglament, i han
de denegar les que no s'hi ajustin.

3. Els plecs de condicions dels contractes administratius han de contenir
clàusules d'adequació al que disposen la Llei i aquest Reglament.

4. Per poder visar els col·legis professionals els plans i projectes, els tèc-
nics col·legiats han de constatar en els projectes el compliment d’aquest
Reglament.

5. Els serveis tècnics de les distintes administracions que informen sobre
plans, projectes, llicències o autoritzacions, han de tenir cura especialment del
compliment d'aquesta normativa.

Article 8
Classes de barreres arquitectòniques urbanístiques

1. Les barreres arquitectòniques urbanístiques poden originar-se en:

a) Els elements de la urbanització.
b) El mobiliari urbà.

2. Es considera element d'urbanització qualsevol component de les obres
d'urbanització, i s'entenen com a obres les referents a: pavimentació, proveïment
i distribució d'aigua, sanejament, drenatge, distribució d'energia elèctrica, gas,
telefonia i telemàtica, enllumenat públic, jardineria i totes aquelles altres que
materialitzen les indicacions del planejament urbanístic.

3. S'entén per mobiliari urbà el conjunt d'objectes existents a les vies i
espais lliures públics, superposats o adossats als elements d'urbanització o edi-
ficació, de manera que modificar-los o traslladar-los no els genera alteracions
substancials, com són ara semàfors, pals de senyalització, faroles, textos, pilons
i similars, cabines telefòniques, fonts públiques, bústies, parquímetres, papere-
res, para-sols, bancs, marquesines, quioscos, jocs infantils i qualssevol de natu-
ralesa anàloga.

Secció 2a
Disposicions sobre el disseny dels elements d'urbanització

Article 9
Itineraris per a vianants

1. El disseny i el traçat dels recorreguts d’ús públic o comunitari destinats
al trànsit de vianants s'han de fer mitjançant itineraris de vianants adaptats, d'a-
cord amb les condicions establertes a l’annex 1 i les disposicions de l’annex 4
d'aquest Reglament. 

2. Les escales, com a element utilitzable per determinades persones amb
limitacions, si no disposen de recorregut alternatiu adaptat, s'han d'adaptar d'a-
cord amb el que indica l’annex I punt 1.2.4.

Article 10
Parcs, jardins, places, espais lliures públics i platges

1. Els itineraris per a vianants en parcs, jardins, places i espais lliures
públics en general s'han d'ajustar als criteris assenyalats  a l’annex 1 i 4 i als arti-
cles precedents.

2. Les zones enjardinades en contacte amb zones de circulació de perso-
nes que tenguin un desnivell superior a 20 centímetres, han d'estar sempre deli-
mitades per una vorada de 5 centímetres d'alçada mínima o per un canvi de tex-
tura del paviment que en permeti la localització a les persones amb visibilitat
reduïda. Es prohibeixen les delimitacions efectuades només amb cables, cordes
o similars, sempre que no formin part d’una barana.

3. Els arbres que se situïn en aquests itineraris han de tenir coberts els
escocells amb reixes o altres elements enrasats amb el paviment circumdant,
excepte si l'itinerari té una banda lliure per a vianants d'una amplària superior a
150 centímetres.

4. A l’espai entre el paviment i un plànol paral·lel a aquest situat a una
altura de 210 centímetres no poden sobresortir arbusts, branques o similars, més
enllà de la vertical del límit de la zona de jardí, que es considera que és la deli-
mitada per la vorada definida a l'article 10.2. S’ha de parar especial esment a la
poda d'arbres, les branques dels quals es trobin a altures inferiors a l'establerta.

5. Els arbres que tenguin el tronc inclinat més de vint graus i suposin un
obstacle s'han de senyalitzar adequadament.

6. L’itinerari fronterer amb la platja, com també l’accés a l’arena han de
ser accessibles, d'acord amb els criteris assenyalats a l’annex 1.

7. En cas que hi hagi transport públic tant urbà com interurbà, la parada
més pròxima a les passarel·les que permeten l’accés a la platja ha de complir les
condicions especificades en el  punt 3.1.2 de l’annex 3 i l’annex 4 punts 4.4 i
4.5.

8. Han d'estar adaptades  les passarel·les, rampes i qualsevol altre element,
permanent o de temporada, l'objecte del qual sigui permetre l'accés a les platges
i a les zones de bany, que s'han d'ajustar als paràmetres de l’annexa I punt 1.2.9.

Article 11
Serveis higiènics en vies i espais lliures d’ús públic

Els serveis higiènics en vies i espais lliures d’ús públic han de disposar,
com a mínim, d’una cambra higiènica adaptada, han de complir els requisits
establerts a l’annex 1 punt 1.2.8  i han d'estar senyalitzats d’acord amb l’annex
4 punt 4.3.

Article 12
Aparcaments

1. En totes les zones d'estacionament de vehicles lleugers, els ajuntaments
han de reservar, permanentment i tan a prop dels accessos per a vianants com
sigui possible, places adaptades d'acord amb segons l punt 1.2.7 de l’annex 1. 

2. La reserva de places per a persones amb mobilitat reduïda i la situació
d'aquestes han de ser les següents:

a) Aparcaments en vies públiques a les zones delimitades pel planejament
urbanístic com a zones d'aparcament: una plaça, més una altra per cada 33 pla-
ces; tan a prop dels accessos com sigui possible, que asseguri que cap vehicle
no pugui tancar el pas i l'accés a la vorera i que eviti el desplaçament per la cal-
çada.

b) Garatges i aparcaments d’ús públic: una plaça obligatòria i una més per
cada 33 places d'aparcament; tan a prop com sigui possible dels accessos, de
l'ascensor o, si n'és el cas, de la rampa, que no pot ser la mateixa d'entrada i sor-
tida d'automòbils.

3. Els accessos per a vianants a aquestes places han de complir les condi-
cions establertes en els articles anteriors i, especialment, el que es determina a
l'article 9, itineraris per a vianants.
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4. Les places d'aparcament a què fa referència aquest article s'han de sen-
yalitzar pintant en el terra el símbol internacional d'accessibilitat i s'ha de
col·locar verticalment el corresponent senyal de reserva d'aparcament per a
vehicles conduïts o que transportin persones amb mobilitat reduïda, i és obliga-
tori per aparcar-hi, l’acreditació mitjançant la targeta d'aparcament indicada a
l’article 28.

Article 13
Disseny i ubicació de mobiliari urbà

En cada espai lliure d’ús públic adaptat, al menys la meitat dels elements
del mobiliari urbà per a cada ús diferenciat, han de ser adaptats, han de complir
els requisits establerts a l’annex 1 punts 1.3.1 i 1.3.2 i han d'estar integrats amb
els altres elements no adaptats.

L’itinerari d’apropament a aquests elements de mobiliari ha de ser adap-
tat d'acord amb les condicions establertes a l’apartat 1.1 de l’annex 1.

Article 14
Obres en via pública: protecció i senyalització

Totes les obres que es facin en via pública han d’assegurar l’accessibilitat
en tot l’itinerari a fi que puguin ser utilitzats per tots els ciutadans.

Per tant, s'han de dotar aquests itineraris d’elements de protecció i senya-
lització adequats perquè siguin segurs i accessibles per a tots, d'acord amb el que
indiquen l’annex 1 punt 1.3.3 i annex 4 punts 4.4.1 i 4.5. 

Capítol II
Barreres arquitectòniques en l'edificació

Secció 1a
Disposicions  sobre edificacions d’ús públic

Article 15
Edificis de titularitat pública

Tots els edificis, instal·lacions i espais d'ús públic, de titularitat pública i
els de nova construcció han d'estar adaptats i s'han d’ajustar al contingut d’a-
quest capítol i dels annexos 2 i 4 punts 4.4.2 i 4.5.

Article 16
Edificis de titularitat privada

Tots els edificis, instal·lacions i espais d'ús públic de nova construcció de
titularitat privada han de tenir adaptats els espais d’ús comunitari, i s'han d'a-
justar a les condicions especificades en els annexos 2 i 4 punts 4.4.2 i 4.5. 

De la mateixa manera, han de complir les prescripcions de l'apartat ante-
rior els edificis i locals d’ús públic de titularitat privada que sol·licitin llicència
de reforma integral, canvi d’ús o ampliació que superi el 50% de la superfície
edificada existent.

Article 17
Allotjaments turístics

1. Els allotjaments turístics de més de trenta unitats d'allotjament han de
disposar d'una unitat adaptada d'allotjament per a persones amb mobilitat reduï-
da i per cada cinquanta unitats més d'allotjament o fracció que tengui l’establi-
ment s'ha d'afegir una altra unitat adaptada, d'acord amb el que indiquen l’annex
2, punts 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8. i l'annex 4, punts 4.4.2 i 4.5.

2. Han de estar adaptats segons l’annex 2, punts 2.1, 2.2 i 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, i l'annex 4, punts 4.4.2 i 4.5, tots els locals d’ús públic, espais
públics, zones comunes, piscines, jardins i similars dels establiments hotelers i
allotjaments turístics de nova planta.

3. Quan es reformin integralment els establiments turístics s'han de fer
practicables o adaptades  les zones reservades al públic.

4. Els establiments a què fa referència aquest article han de disposar, a les
zones interiors o exteriors destinades a garatges i aparcaments públics, la matei-
xa proporció de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda que
de places d'allotjament adaptades segons l’annex 2, punt 2.4.4.

Article 18
Edificis destinats a residències per a persones majors i persones amb

mobilitat reduïda

Els edificis destinats a residència per a persones majors i persones amb
mobilitat reduïda han de tenir adaptades totes les unitats d'allotjament i les
dependències comunitàries que estiguin al servei d'aquestes persones, d'acord
amb l’annex 2, punts 2.2 i 2.4, i l'annex 4, punts 4.4.2 i 4.5.

Article 19
Edificis destinats a oci, cultura i esportius

1.  Els establiments i recintes en els quals es desenvolupen esdeveniments
esportius, les sales de projeccions cinematogràfiques i teatres, els palaus de con-
gressos, les sales de conferències i, en general, els locals d’espectacles i activi-
tats anàlogues, han de disposar d’espais reservats d’ús preferent per a persones
amb mobilitat reduïda, d'acord amb el que indica l’annex 2, punt 2.4.8. 

2. Els escenaris i les tarimes han de ser accessibles a través d’un itinerari
adaptat.

3. El nombre mínim de places per reservar estarà en funció de l’afora-
ment:

- Fins a 100 places: 2 places d’ús preferent.
- De 101 a 500 places : 5 places d’ús preferent.
- De 501 a 1.000 places : 6 places d’ús preferent.
- De 1.001 a 2.500 places : 7 places d’ús preferent.
- De 2.501 a 5.000 places : 8 places d’ús preferent.
- Més de 5.001 places: 10 places, més 1 per cada fracció de 1.000 places

a partir de les 5.000.

Secció 2a
Disposicions sobre edificacions d'habitatges

Article 20
Obligacions generals

1. Han de ser adaptats, d'acord amb l’annex 2, punts 2.2 i 2.4, els edificis
de nova construcció on hi hagi habitatges per a persones amb mobilitat reduïda,
sempre que aquests edificis no siguin d’habitatges en filera, que només ho serà
l’habitatge corresponent i l’itinerari que els uneix.

2. Han de tenir un itinerari practicable, segons les condicions de l’annex
2, punt 2.3, i han de disposar d’ascensor:

a) Els edificis d’habitatges de nova construcció de més de 7,50 metres
d’alçada, amidats segons l’indicat en el Decret 145/1997 de 21 de novembre,
punt IV-3 de condicions d’habitabilitat, sempre que aquests edificis no siguin
d’un sol habitatge.

b) Els edificis objecte de rehabilitació integral, de més de 7,50 metres
d’alçada, amidats segons l’indicat en el Decret 145/1997 de 21 de novembre, de
condicions d’habitabilitat, sempre que aquests edificis no siguin d’un sol habi-
tatge.

c) Els edificis en què es modifiqui l’ús, sempre que aquests edificis siguin
de més de 7,50 metres d’alçada, amidats segons l’indicat en el Decret 145/1997,
de 21 de novembre, de condicions d’habitabilitat.

d) Els edificis on sigui obligatòria la instal·lació d’ascensor, han de dis-
posar un itinerari practicable entre el carrer i l’entrada als habitatges, segons les
condicions de l’apartat 2.3 de l’annex 2.5.

Article 21
Programació d'habitatges adaptats

1. Amb l'objecte de garantir a les persones amb mobilitat reduïda l'accés
a un habitatge, a les promocions d’habitatges de promoció pública s'ha de reser-
var un percentatge suficient d’habitatges adaptats segons l’indicat a l’annex 2,
punt 2.4.9, del volum total, d'acord amb el que preveuen els apartats següents.

2. En totes les promocions d’habitatges que facin les administracions
públiques, empreses públiques, organismes autònoms o patronats públics, s'ha
de reservar, com a mínim, la proporció següent d’habitatges adaptats, segons
l’indicat a l’annex 2, punt 2.4.9: 

Promocions fins a 100 habitatges, el 4% del nombre total d’habitatges, i
completar la fracció al nombre superior.

Promocions superiors a 100 habitatges, les que corresponguin als cent
habitatges, incrementades amb un 1% aplicable a les que sobrepassin els cent
habitatges, i completar la fracció al nombre superior.

Entre:
1 i 25 1 habitatge 26 i 50 2 habitatges
51 i 75 3 habitatges 76 i 100 4 habitatges
101 i 200 5 habitatges 201 i 300 6 habitatges

3. Els promotors privats d’habitatges de protecció oficial han de reservar
en els projectes que presentin per a l’aprovació la proporció mínima següent
d'habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, i han de complir el
que indica l’annex 2, punt 2.4.9:
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a) En programacions de 33 a 66 habitatges:     1 habitatge.
b) En programacions de 67 a 100 habitatges:   2 habitatges.
c) En programacions de 101 a 200 habitatges: 3 habitatges.
d) En programacions de més de dos-cents habitatges: als tres habitatges

esmentats a l'apartat anterior, se'ls ha de sumar un habitatge més per cada 50
habitatges o fracció superior als dos-cents.

4. Els promotors privats d'habitatges de protecció oficial poden substituir
les adaptacions específiques de cada discapacitat, a l’interior dels habitatges
reservats per a persones amb mobilitat reduïda, per l'atorgament, en sol·licitar-
ne la qualificació definitiva, d'un aval bancari suficient que garanteixi la realit-
zació de les obres necessàries per a les adaptacions corresponents. 

L'import de l'aval serà del 10% del preu màxim autoritzat de venda.
5. L'aval es podrà cancel·lar un cop expedida la qualificació definitiva,

quan es presenti a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports l'es-
criptura de compravenda de l'habitatge esmentat a favor d'una persona amb
mobilitat reduïda o hagi transcorregut el termini d'un any, comptador des d'a-
quella qualificació, i s'acrediti, d'acord amb el que disposa l'apartat 7 d'aquest
article, que no hi ha demanda d'aquest tipus d'habitatge.     

6. Per cada unitat d'habitatge adaptat és preceptiva la reserva d'una plaça
d'aparcament de les característiques indicades a l’annex 2 punt 2.4.4, sempre
que l’edifici disposi de garatge o aparcaments.

7. A l'efecte de les reserves previstes, la Direcció General d’Arquitectura
i Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del
Govern de les Illes Balears ha d'elaborar un registre de sol·licituds d'habitatges
per a persones amb mobilitat reduïda i s'han de comunicar als inscrits les pro-
mocions que es facin en els distints municipis.

Capítol III
Barreres arquitectòniques en els mitjans de transport

Article 22
Accessibilitat en els transports públics

Els transports públics de viatgers, sense perjudici de la seva adaptació
progressiva a les mesures tècniques resultants dels avanços tecnològics acredi-
tats per la seva eficàcia, han d’aplicar les prescripcions establertes en el aquest
capítol, tenint en compte, també, els criteris fixats en els paràmetres de referèn-
cia que consten en els annexes 3 i 4.

Les administracions públiques competents en l’àmbit del transport públic
de la comunitat autònoma de les Illes Balears han d’elaborar i mantenir perma-
nentment actualitzat un pla de supressió de barreres i d’utilització i adaptació
progressiva dels transports públics col·lectius.

Article 23
Normes d’aplicació general a tots els mitjans de transport públic

Tots els mitjans de transport públic de viatgers situats en l’àmbit territo-
rial de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de poder ser utilitzats per
les persones amb mobilitat reduïda.

Igualment, en tots els mitjans de transport públic en l’àmbit de competèn-
cia de les actuacions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’ha de reservar l’espai físic necessari per tal que puguin deixar tots aquells
utensilis o ajudes, com bastons, crosses, cadires de rodes, cotxets d’infants petits
i qualsevol altre aparell o mecanisme que constitueixi una ajuda tècnica.

Així mateix, s’ha de facilitar l’accés de gossos pigall a qualsevol tipus de
transport col·lectiu que sigui públic o d’ús públic i als serveis urbans i interur-
bans de transports d’automòbils lleugers que siguin competència de les admi-
nistracions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Les estacions, com també les terminals de transports públics de més d’una
línia i cada una d’elles en més d’un itinerari, situades en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma han d’estar adaptades segon l’indicat a l’annex 3 i han de
disposar d’un equip de megafonia amb el qual s’informi els viatgers de les arri-
bades o sortides, i també de qualsevol altra incidència o notícia. Igualment, han
de disposar de mecanismes d’informació i senyalització visual que garanteixin
l’accés a la informació esmentada a les persones amb dificultats d’audició, d'a-
cord amb el que s’indica a l’annex 4, punts 4.4 i 4.5.

Els itineraris d’accés han de ser adaptats en les condicions establertes en
el capítol 1, i pel que fa a l’edificació, els són aplicables el capítol 2 i els seus
annexos.

Els rètols han d’estar a una alçada suficient del terra per tal que puguin ser
vists per les persones amb cadires de rodes en moments d’afluència de públic,
segons l’annex 4, punt 4.4.1.

Article 24
Estacions de transport ferroviari

Les estacions de transport ferroviari situades en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i, pel que fa als espais d’accés a les ins-
tal·lacions, les zones d’unió entre els espais de servei i l’espai d’accés als vehi-
cles han de ser adaptats segons l’indicat a l’annex 3, punt 3.1.3.

Article 25
Parades d’autobús

Les parades d’autobús en el transport urbà i interurbà situades en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de ser adaptades,
segons el punt 3.1.2 de l’annex 3.

Article 26
Adaptacions dels vehicles

1. Els vehicles adaptats han de complir el que indica l’annex 3, punt 3.2.
2. Els vehicles han de tenir les barres o agafadors continus i al llarg de tot

el vehicle.
3. Les màquines marcadors de BONOBÚS han d'estar normalitzades i

situades sempre en el mateix lloc del vehicle.
4. Els vehicles han d'incorporar un sistema acústic i visual d'anunci de

parades.

Article 27
Vehicles especials i taxis

A les poblacions, hi ha d'haver vehicles especials o taxis condicionats que
cobreixin les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda,
d'acord amb les proporcions següents:

a) En els municipis on es presti servei de taxi, com a mínim, un taxi o
vehicle ha de ser condicionat.

b) En els municipis la població dels quals estigui compresa entre 25.000 i
50.000 habitants, com a mínim, dos taxis o vehicles.

c) En els municipis de població compresa entre 50.001 i 100.000 habi-
tants, com a mínim, quatre taxis o vehicles.

d) En aquells municipis de població superior a 100.000 habitants, als qua-
tre anteriors, se n’afegirà un més com a mínim per cada fracció de cada 50.000
habitants d'excés sobre els 100.000.

Article 28
Estacionament de vehicles i concessió de targetes per a persones amb

greus problemes de mobilitat

Amb la finalitat que les persones amb mobilitat reduïda puguin estacionar
el vehicle sense veure's obligades a efectuar desplaçaments llargs, els ajunta-
ments han de lliurar a les persones que tenguin la condició legal de minusvàlids
i que, a més tenguin acreditats greus problemes de mobilitat per tenir temporal-
ment o permanentment limitada la capacitat de desplaçar-se, una targeta d’apar-
cament per a persones amb greus problemes de mobilitat, que dóna dret a:

- Aparcar els seus vehicles més temps de l’autoritzat en els llocs de temps
limitat.

- Utilitzar les places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat
reduïda.

a) La targeta d’aparcament, com a document acreditatiu dels drets esmen-
tats abans, s’ha d'ajustar al model comunitari uniforme amb les característiques
establertes en aquest article.

b) La sol·licitud de la targeta s’ha de fer a l’ajuntament del municipi en
què estigui empadronat la persona sol·licitant, mitjançant un imprès normalitzat
que, a aquest efecte, ha d'editar la conselleria competent en matèria de trans-
ports.

Els estrangers que tenguin reconeguda la situació de resident a Espanya
poden obtenir la targeta, d'acord amb el que preveuen els acords subscrits amb
els seus respectius estats i, si no, en funció del principi de reciprocitat.

A la sol·licitud s'ha d’acompanyar:

- Fotocòpia acarada del DNI.
- Certificat de la condició legal de minusvàlid.
- Dictamen sobre l’existència de greus problemes de mobilitat.
- Fotocòpia acarada de la targeta de residència en el cas que la persona

sol·licitant sigui estrangera.
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c) Una vegada presentada la sol·licitud a l’ajuntament corresponent, i si es
detecta la falta d’algun dels documents necessaris, s'ha de requerir la persona
sol·licitant perquè en el termini de deu dies esmeni l’error, d'acord amb el que
preveu l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb indi-
cació que, si no ho fa així, se’l tendrà per desistit de la seva sol·licitud, i s'arxi-
varà sense cap altre tràmit.

d) Per unificar els criteris de concessió de les targetes, el dictamen sobre
l’existència de greus problemes de mobilitat l'han d'emetre els equips de valo-
ració i orientació corresponents de l’Institut Balear d’Afers Socials, i s'hi ha d'a-
plicar el barem establert en l’annex 4 de l’Ordre ministerial de 8 de març de
1984.

Aquest dictamen, que l'ha de sol·licitar la persona interessada, és precep-
tiu i vinculant per a la resolució de la petició de la targeta.

En la valoració efectuada per l’Institut Balear d’Afers Socials ha de cons-
tar el termini per a la revisió, en el supòsit que la qualificació de la disminució
sigui provisional.

e) La concessió de la targeta correspon a l’ajuntament de la localitat en
què resideix la persona sol·licitant i la tramitació s’ha d'ajustar a les disposicions
de caràcter general que regulen el procediment administratiu.

f) La targeta té un període de validesa de cinc anys des de la data d’expe-
dició en el supòsit que el dictamen de valoració de problemes de mobilitat ten-
gui caràcter definitiu, la qual cosa fa que pugui sol·licitar-se'n la renovació. En
el cas que la disminució sigui provisional, el període de validesa de la targeta és
de sis mesos prorrogables, amb el límit de cinc anys.

g) Per a la renovació de la targeta, s'ha de seguir el mateix procediment
que per concedir-la.

h) Quan es denegui la targeta hi ha d’haver motiu i en contra d'aquest es
podrà interposar recurs ordinari, si pertoca, en el termini d’un mes comptador
des de la data en què es notifiqui o publiqui.

En el supòsit que el recurs es fonamenti en la impugnació del dictamen
sobre la limitació de mobilitat, l’ajuntament competent ha de sol·licitar a
l’Institut Balear d’Afers Socials la revisió de l’expedient de valoració i aquest
ha de contestar bé confirmant, bé modificant el dictamen esmentat i adjuntant-
ne un nou.

i) A la targeta han de constar: el símbol d’accessibilitat; l’escut de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; l’indicatiu de l’Estat espanyol dins del
símbol de la Unió Europea, el cercle de dotze estrelles; el nom del titular de la
targeta; la data d’expedició i el número de targeta, i s'ha d'acomodar a les carac-
terístiques establertes en aquest article.

j) La targeta és personal i intransferible i la pot utilitzar el seu titular o un
altre conductor, sempre que acompanyi el titular.

k) La targeta s'ha d’exposar en el vehicle de manera clarament visible des
de l’exterior.

l) L’ús indegut de la targeta pot ser sancionat d’acord amb el títol II, arti-
cle 30, d’aquest Reglament. L’ús indegut i de manera reiterada provada degu-
dament pot propiciar-ne la retirada per l’òrgan que la concedeix, amb la conse-
qüent pèrdua dels drets inherents per part del seu titular.

m) La targeta concedida per l’entitat local, d'acord amb el procediment
establert, té validesa en tots els municipis de les Illes Balears.

n) Les targetes concedides dins el territori de la Comunitat Europea tenen
els mateixos beneficis que les de la comunitat autònoma de les Illes Balears

TÍTOL II
Règim de sancions

Article 29
Infraccions

D'acord amb la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibi-
litat i de la supressió de les barreres arquitectòniques, constitueixen infracció
administrativa i es poden sancionar, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urba-
nística i amb el que determina aquest títol, les accions o omissions que contra-
vinguin les normes sobre millora de l'accessibilitat i supressió de les barreres
arquitectòniques que conté l’esmentada Llei 3/1993, de 4 de maig.

Article 30
Classificacions de les infraccions

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions lleus:

a) Les que fan referència al manteniment dels elements d'accessibilitat;
estan incloses dins el manteniment d'elements d’accessibilitat les deficiències

reparables fàcilment.
b) La resta d’infraccions no qualificades com a greus o molt greus.
Utilitzar indegudament la targeta d’aparcament per a persones amb mobi-

litat reduïda no       s’ha d’entendre com a infracció greu o molt greu, sinó lleu.

2. Són infraccions greus:

a) Les que incompleixen les normes sobre supressió de barreres arquitec-
tòniques en les obres d'urbanització i en mobiliari urbà de nova construcció,
ampliació i reforma d'espais destinats a ús públic i en la construcció, ampliació
i reforma d'edificis de propietat pública o privada, destinats a serveis públics o
l’ús dels quals impliqui la concurrència de públic i sobre els mitjans de trans-
port públic de passatgers.

b) Les que impedeixen l'accés a centres o a espais de titularitat de les
administracions públiques.

c) Les que suposen greu perill o afecten greument la seguretat de les per-
sones.

3. Són infraccions molt greus la comissió de tres o més infraccions greus.

Article 31
Sancions

1. Les infraccions lleus s'han de sancionar amb multa de 150,25-euros a
3005,06- euros; les infraccions greus s'han de sancionar amb multa de 3005,07-
euros a 60.101,21- euros, i les infraccions molt greus, de 60.101,22- euros a
150.253,02- euros.

2. Per a la graduació de l'import de la sanció s'han de tenir en compte els
criteris següents:

a) L'existència d'intenció o de reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats.
c) La reincidència de l'infractor, per comissió en el termini d'un any de

més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per
resolució ferma.

d) El cost econòmic derivat de les obres d'accessibilitat necessàries i el
grau de culpa de cada uns dels infractors.

3. Amb independència de la imposició de sancions econòmiques es poden
prendre mesures accessòries, com l'obligació de reposició, la pèrdua de subven-
cions o ajuts, entre d'altres, per a la qual cosa s’ha d'instar els organismes com-
petents.

4. L'esmena de les deficiències objecte de sanció, en el termini assenyalat
a la resolució pot donar lloc a la condonació parcial de la sanció imposada, a ins-
tància de la persona interessada.

Article 32
Procediment de sancions

El procediment de sancions en aplicació d'aquest títol s’ha d'ajustar al que
estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del
procediment a seguir per l'Administració de la comunitat autònoma en l'exerci-
ci de la potestat de sancions.

Article 33
Competència

1. D’acord amb el que estableix la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, els batles
i els consells insulars són competents per iniciar els expedient corresponents,
tramitar-los i resoldre'ls.

2. En la resolució dels expedients relatius a infraccions molt greus, és
competent l’òrgan que ho sigui de les infraccions greus.

3. De la resolució dels expedients sancionadors s'ha de donar trasllat per-
què en tengui coneixement al Consell Assessor per a la Millora de
l’Accessibilitat i l’Eliminació de Barreres Arquitectòniques.

Article 34
Persones responsables 

1. A les obres i altres actuacions que s’executin sense la llicència munici-
pal preceptiva quan l’activitat s'hagi d’ajustar a les previsions de Llei 3/1993, de
4 de maig, o amb inobservança de les clàusules de la llicència amb relació a les
matèries regulades per la Llei 3/1993, de 4 de maig, s'ha de sancionar el pro-
motor, l’autor del projecte, l’empresari constructor de les obres i els tècnics
directors de les obres.
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2. A les obres emparades en una llicència municipal el contingut de la qual
constituís una infracció greu o molt greu de la Llei 3/1993, de 4 de maig, són
també sancionats el facultatiu que hagi informat favorablement sobre el projec-
te i els membres de la corporació que hagin votat a favor de l’atorgament de la
llicència sense els informes previs preceptius o quan aquests informes eren des-
favorables per raó de la infracció esmentada.

Article 35
Prescripció de les infraccions i de les sancions

Atès que el títol II de la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’ac-
cessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, es contreu quant al règim
sancionador a la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística, el ter-
mini de prescripció de les infraccions és també el de vuit anys, com preveu l’ar-
ticle 73 de la mateixa Llei 10/1990, de 23 d’octubre.

TÍTOL III
DEL CONSELL ASSESSOR PER A LA MILLORA DE 

L'ACCESSIBILITAT I DE LA SUPRESSIÓ DE LES BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

Capítol I
De les seves funcions

Article 36
Del Consell

El Consell Assessor per a la Millora de l'Accessibilitat i la Supressió de
Barreres Arquitectòniques, adscrit a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports, actua com a òrgan col·legiat de col·laboració entre distintes admi-
nistracions públiques i de participació de les associacions de persones amb
mobilitat reduïda.

Article 37
Funcions del Consell

Són funcions del Consell Assessor per a la Millora de l'Accessibilitat i
Supressió de les Barreres Arquitectòniques les següents:

a) Les de col·laboració, assessorament, informació, proposició de criteris
i foment de l'accessibilitat amb caràcter general i, especialment, respecte de les
administracions públiques.

b) El seguiment de l'adequació a aquest Reglament dels espais i edificis a
què fa referència la disposició transitòria primera d'aquesta disposició.

c) El seguiment de la partida d'inversió anual en els pressuposts de la
comunitat autònoma per a la supressió de barreres arquitectòniques en espais,
instal·lacions, edificis o mitjans de transport dels quals tengui la titularitat o dels
quals faci ús.

d) El seguiment de les assignacions dels pressuposts de les entitats locals
per finançar les adaptacions.

e) El seguiment dels plans especials d'actuació dels ajuntaments amb l’ob-
jecte d'adaptar progressivament les vies públiques, els parcs, els jardins i la resta
d'espais d'ús públic.

f) La informació preceptiva, abans de la resolució del conseller compe-
tent, sobre l'exempció del compliment del que estableix la Llei 3/1993, de 4 de
maig, i aquest Reglament per motius de caràcter historicoartístic, impossibilitat
material o inviabilitat.

g) El coneixement i la informació sobre projectes de disposicions generals
que afectin la millora de l'accessibilitat i l'eliminació de les barreres arquitectò-
niques.

h) La promoció d'iniciatives relatives a la millora de l'accessibilitat i a l'e-
liminació de barreres arquitectòniques.

Article 38
Col·laboració administrativa

A l'efecte del compliment del que preveuen els apartats c, d i e de l'article
anterior, les respectives administracions públiques han de trametre anualment al
Consell la informació necessària.

Capítol II
Dels seus membres

Article 39
Composició del Consell

Formen el Consell els membres següents:

a) El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, que en serà el
president.

b) El director general d'Arquitectura i Habitatge, que en serà el vicepresi-
dent.

c) Un representant de la Direcció General d’Obres Públiques.
d) Un representant de la Conselleria de Salut i Consum, designat pel seu

conseller.
e) Un representant de la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria,

designat pel seu conseller.
f) Un representant de la Conselleria de Turisme, designat pel seu conse-

ller.
g) Un representant per cada consell insular, designat pel Plenari.

h) Un representant de l'Administració estatal, designat pel delegat del
Govern a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

i) Un representant de la Federació d’Entitats Locals de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears.

j) Un representant de l’Institut Balear d’Afers Socials.

k) Dos representants de les federacions o associacions de persones amb
mobilitat reduïda.

l) Un representant de les federacions o associacions de persones amb visi-
bilitat reduïda.

m) Un representant de les federacions o associacions de persones amb
comunicació reduïda.

n) Un representant de cada un dels següents col·legis professionals: arqui-
tectes, arquitectes tècnics, enginyers de camins, canals i ports, enginyers indus-
trials, enginyers tècnics industrials, enginyers tècnics d’obres públiques i advo-
cats.

o) Un representant de l’associació de promotors.
p) Un representant de l’associació de constructors.
q) Un secretari, amb veu i sense vot, designat pel conseller d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports d'entre el personal de la seva Conselleria.

Article 40
Designació de membres

Els representants a què es refereixen els apartats i, j, k, l, m de l'article
anterior seran designats cada dos anys pels respectius ens als quals representen,
que han d'informar de l'acord el president del Consell. En el supòsit que no hi
hagi acord entre els ens, el conseller d'Obres Públiques Habitatge i Transports
nomenarà els representants corresponents d'entre les proposicions que es facin.

Capítol III
Del seu funcionament

Article 41
Reunions

El Consell s'ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim cada tres
mesos i amb caràcter extraordinari quan el convoqui el seu president, a iniciati-
va pròpia o a sol·licitud de, com a mínim, cinc membres del Consell.

Article 42
Convocatòria

Es competència del president convocar les reunions del Consell, amb deu
dies d'antelació com a mínim, i fixar-ne l'ordre del dia, tenint en compte les peti-
cions formulades pels membres del Consell. El termini de convocatòria pot
reduir-se en cas d’urgència.

Article 43
Constitució

Per a la constitució valida del Consell, a l'efecte de la realització de ses-
sions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà, en primera convocatòria, la
presència del president i secretari o, si n'és el cas, de qui els substitueixin, i la
meitat, com a mínim, dels seus membres. El Consell quedarà vàlidament cons-
tituït, una hora més tard, en segona convocatòria, amb la presència de, com a
mínim, un terç dels membres.
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Article 44
Acords i votacions

1. Els acords s'adopten per majoria de vots.
2. A sol·licitud de com a mínim la tercera part dels membres presents es

pot sol·licitar l'acord per a votació dels informes emesos, fent constar, si es creu
oportú, l’existència de vots particulars.

Article 45
Comissions, grups de treball i compareixences

1. El Consell podrà constituir comissions, grups de treball o ponències
tècniques per a la preparació de reunions o l'estudi de temes concrets d’interès
per al compliment de les seves funcions. Així mateix, podrà delegar-hi determi-
nades funcions, excepte les dels apartats c, d, f i g de l'article 37.

2. Es podrà acordar la sol·licitud de compareixença en el Consell, de les
comissions o els grups de treball, de tècnics, assessors o experts quan es consi-
deri necessària per raó de la matèria a tractar.

Article 46
Dietes

L’assistència a les reunions del Consell dóna dret a la percepció de dietes
en les condicions i els requisits exigits per la legislació vigent.

Article 47
Reglament intern

El Consell ha d'establir, si ho creu necessari, el seu propi reglament intern
de funcionament en el marc de l'establert en aquest article i en el capítol II del
títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, que hi serà d'aplicació
supletòria.

TÍTOL IV
SOBRE EL CATÀLEG D'ACTUACIONS I LES SEVES PRIORITATS

Article 48
Elaboració del catàleg

D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera de la Llei
3/1993, de 4 de maig, les administracions públiques han d'elaborar un catàleg
d'espais lliures d’ús públic i edificis de la seva titularitat pendents d'adaptació,
que s'ha de remetre al Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i de
la Supressió de les Barreres Arquitectòniques.

Article 49
Prioritats

En relació amb les obres necessàries per a la consecució de l'accessibili-
tat i la supressió de les barreres arquitectòniques, són prioritàries les actuacions
següents:

a) Les que s'hagin d'efectuar en béns de titularitat i d'ús públic.
b) Les que s'hagin d'efectuar en béns de titularitat pública i d'ús privat.
c) Les que s'efectuïn en béns de titularitat privada destinats a ús públic.
d) Les que s'efectuïn en béns de titularitat privada destinats a ús privat.

Article 50
Drets de preferència

Han de gaudir de preferència en l'atorgament de subvencions, ajuts eco-
nòmics i obtenció de crèdits que concedeixi la comunitat autònoma de les Illes
Balears:

a) Els projectes de promoció pública o privada que prevegin la supressió
de les barreres  arquitectòniques en l'edificació, el transport, les platges i zones
d'oci.

b) Els projectes de nova edificació o reestructuració que incloguin habi-
tatges per a persones amb mobilitat reduïda.

c) Les obres i les instal·lacions especials de rehabilitació que qualsevol
persona amb mobilitat reduïda hagi d'efectuar en el seu habitatge habitual o en
l'accés a aquest.

Disposició transitòria única

1. D'acord amb l'apartat primer de la disposició transitòria primera de la
Llei 3/1993, de 4 de maig, abans del 21 de maig de l’any 2008 s'han d'adequar
a aquest Reglament els mitjans de transport, els espais lliures d’ús públic i els
edificis construïts o projectats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest
Decret:

a) Carrers, parcs, jardins, places i espais públics.
b) Edificis d'accés al públic de titularitat pública.
c) Edificis d'accés al públic de titularitat privada.
d) Els mitjans de transport públic de passatgers.

2. Tendran el mateix termini establert a l'apartat anterior els edificis en
construcció, els projectes d'edificació que tenguin sol·licitada llicència de cons-
trucció i els projectes d'edificació a càrrec dels pressupostos generals de les
administracions públiques presentats a supervisar abans de l'entrada en vigor
d'aquest Decret, sempre que tenguin l’obligació de complir amb el títol I, capí-
tol II, secció 1a i 2a.

3. L'exempció del compliment del que es determina a l'apartat 1 i 2, per
motius de caràcter historicoartístic, condicions físiques del terreny, impossibili-
tat material o un altre motiu, està condicionada a la presentació d’un projecte
que ho justifiqui, i es resoldrà en un termini màxim d'1 mes pel conseller com-
petent en la matèria, amb l'informe previ del Consell Assessor per a la Millora
de l'Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres Arquitectòniques, el qual
s’haurà d’emetre en un termini màxim de dos mesos.

4. El projecte anual de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, presentat pel Govern al Parlament, ha de reservar una partida d'inver-
sió per a la supressió de barreres arquitectòniques en espais, instal·lacions, edi-
ficis o mitjans de transport dels quals tengui la titularitat o dels quals faci ús.

5. Els mitjans de transport, els espais lliures d’ús públic i els edificis cons-
truïts, els quals s’hagin fet accessibles segons el que indica el Decret 96/1994,
de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibili-
tat i la supressió de barreres arquitectòniques, no han de complir amb el termi-
ni del 21 de maig de 2008 establert a la disposició transitòria primera, apartat 1.

Disposició addicional

El Govern de les Illes Balears ha d'adoptar les mesures oportunes per
dotar de mitjans personals i materials les conselleries competents per a l'execu-
ció del que disposa aquest Decret, especialment en relació amb el Consell
Assessor per a la Millora de l'Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres
Arquitectòniques.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'o-
posin a allò que disposa aquest Decret i, de manera expressa, es deroga el Decret
96/1994, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora d’ac-
cessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.

Disposició final primera

Es faculta el conseller d'Obres públiques, Habitatge i Transports per dic-
tar totes les disposicions que siguin necessàries en aplicació i desplegament d'a-
quest Reglament.

Disposició final segona

Aquest Decret entrarà en vigor als sis mesos d'haver-se publicat en el
BOIB.

Palma, 28 de febrer de 2003

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Obres Públiques, 
Habitatge i Transports

Francesc Quetglas i Rosanes
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3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D’OBRAS PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 4773
Resolució del conseller d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports sobre la constitució d’un nou ramal de l’IB-19.

Antecedents.

Als efectes d’adaptar el servei regular de transports de viatgers per carre-
tera al nou Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears,
l’Administració va proposar la modificació de la concessió IB-19, consistent en
una ampliació dels tràfics constitutius del títol concessional, mitjançant la incor-
poració d’un ramal des de Cas Capità i Pla de Na Tesa fins a l’Hospital de Son
Llàtzer.

D’acord amb el dispost a l’article 79 del Reial Decret 1211/1990, de 28 de
setembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/1987, de
30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres, es va obrir un període d’in-
formació pública, als efectes que qualsevol persona física o jurídica puguin exa-
minar l’expedient, presentant les al·legacions escaients, publicat el mateix al
Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 8 de febrer de 2003.

Finalitzat el termini establert, no s’han presentat al·legacions sobre la
constitució del nou ramal proposat que haurà de discórrer per la carretera PM-
713, agafant la població des Pla de Na Tesa i Cas Capità, i transcorrent per la
carretera PM-301-3, agafarà la intersecció de la PM-30 on creuant la PM-301-1
s’introduirà dins el recinte de l’hospital de Son Llàtzer.

Fonaments.

De conformitat amb la regulació vigent, i segons el que estableix l’article
77.2 de l’esmentat reglament, “ La Administración podrá realizar, de oficio o a
instancias del concesionario o de los usuarios, las modificaciones en las condi-
ciones de prestación no previstas en el título concesional y las ampliaciones,
reducciones o sustituciones de itinerarios que resulten necesidad o convenientes
par una mejor prestación del servicio, estando obligada a respetar, en todo caso,
el equilibrio económico de la concesión.

Asimismo, podrá realizar la Administración ampliaciones, reducciones o
sustituciones de tráficos.”

Considerant  l’article 78.3 a) del ROTT “Se considerarán a tal efecto
modificaciones de los tráficos de la concesión: Las ampliaciones de los tráficos
previstos consistentes en la incorporación de nuevas relaciones mediante hijue-
las o prolongaciones del itinerario de la concesión.”

Considerant que la població de Pla de Na Tesa, és una zona servida des de
Palma, per la concessió de servei regular IB-14, de Donate Amengual Ramis,
l’Administració entén que no recau la prohibició de coincidència de tràfics, pre-
vista a l’article 64.2 del ROTT, ja que el ramal a l’Hospital de Son Llàtzer, des
de l’esmentada població, suposa la creació d’un servei qualitativament diferen-
ciat i no suposa en cap moment l’establiment de competència improcedent entre
ambdues serveis de transports regulars de viatgers, excepció que queda con-
templada a l’article 65.d) del ROTT.

En virtut de l’exposat, la conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports, en aplicació de les normes generals i particulars vigents aplicables

Ha resolt,

a) Modificar la concessió de transports regular de viatgers per carrete-
ra IB-19, consistent en una ampliació dels tràfics constitutius del títol conces-
sional, mitjançant la incorporació d’un ramal de Cas Capità i Pla de Na Tesa a
l’Hospital de Son Llàtzer a als efectes de adaptant-lo al nou Pla Director
Sectorial de Transports de les Illes Balears.

b) El ramal haurà de discórrer per la carretera PM-713, agafant la
població des Pla de Na Tesa i Cas Capità, i transcorrent per la carretera PM-301-
3, agafarà la intersecció de la PM-30 on creuant la PM-301-1 s’introduirà dins
el recinte de l’hospital de Son Llàtzer.

c) Notificar-ho als interessats.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, cap interposar,

amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, segons la redacció donada per la
Llei 4/99, de 13 de gener. El termini per interposar-lo és d’un mes, a comptar
des del dia següent al de la recepció de la present notificació, no podent, en
aquest cas, interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el de
reposició.

El recurs de reposició potestatiu s’entendrà desestimat quan no s’hagi
resolt i notificada la resolució, en el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent a la seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciós
administrativa.

De no utilitzar el recurs potestatiu de reposició, cap interposar directament
recurs contenciós administratiu, segons el que s’estableix en l’article abans
esmentat, i als articles 45 i següents de la Llei 29/88, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació.

Tot això sense perjudici d’interposar qualsevol altre recurs que considereu
oportú.

Palma, 27 de febrer de 2003.

EL CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES
HABITATGE I TRANSPORTS

Francesc Quetglas i Rosanes.

—  o —

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

Num. 4751
Resolució de la Direcció General de Planificació i Ordenació
Social de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s’anun-
cia la convocatòria per adjudicar les places vacants de les esco-
les d’infants depenents de la Conselleria de Benestar Social.

D’acord amb el que disposen el Decret 4/1991, de 24 de  gener, regulador
de les condicions i el procediment d’admissió a les escoles d’infants dependents
de la Conselleria de Benestar Social, i el Decret 23/1999, de 19 de març, que el
modifica,

RESOLC 
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