Llei 3/1993, d e 4 de m aig, per a la millora de l’acc essibilita t i la supressió de les
barreres arquitectòniques.
EL PR ESIDEN T DE L A COM UNITAT
A UT Ò N OM A
DE LES ILLES BALEARS
Núm. 10237
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat, en nom del
Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut d’Autonomia, tenc a bé de
promulgar la següent
LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El princ ipi d’igu altat c ons agra t a l’artic le 14 d e la C ons titució espa nyola c om porta assegurar a
tots els ciutad ans l’accessibilitat i la utilització dels espais públics, els edificis i locals de
pública concurrència i, alhora, permetre la gradual eliminació de les barreres arquitectòniques
ja existents, i això constitueix els objectius fonamentals de l’actuació pública am b la inte nció
d’afa vorir aquesta igualtat de tots els ciutadans. Atesa la importància que la supressió de
barreres arquitectòniques té en el procés de la total integració social no sols les persones
afectades de disminucions, sinó de totes aquelles que pateixen mobilitat reduïda, es
considera imp resc indible d’apr ovar una lle i que g aran teixi l'a cce ssib ilitat a l’entorn u rbà, a ls
edific is i mitjans de transport públic, de fomentar aquest objectiu, de controlar el compliment
del que es disposa en la norma, i d’establir així mateix un règim sancionador en cas
d’incom plimen t.
II
L’artic le 9 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears aprovat per Llei Orgànica 2/1983, de
25 de febrer, estableix que les institucions d’autogovern en compliment de les finalitats que
els són pròpies, promouran la igualtat entre els ciutadans de les Illes Balears com a principi
de la Constitució.
Així mateix l’article 10 de l’Estatut atribueix a la Comunitat Autònom a compe tència exclusiva
en matèria d’ordenació del t errito ri, urb anis me i habita tge d ’aco rd am b el qu e s’ha expo sat, la
finalitat de la llei present és de fer ciutats més accessibles i de millorar la qualitat de vida de
tota la població per tal d’ampliar el procés d’integració de les persones amb limitacions, que
ha tingut p unt d e par tida e n la Lle i esta tal 13/ 198 2, de 7 d'ab ril d’inte grac ió soc ial dels
disminuïts.
III
A través de 40 articles, agrupats en un títol preliminar i tres títols, es regulen el control previ
dels projectes d’obra i les disposicions sobre el disseny i l’execució per a la supressió de
barreres arquitectòniques urbanístiques, en l’edificació i els mitjans de transport (títol I).
És de destacar el règim sancionador que figura al títol II i que es remet a la Llei 10/1990, de
23 d’octubre, de Disciplina Urbanística.
Es crea el Consell Assessor per a la millora de l’Accessibilitat i de la supressió de les Barreres
Arquitectòniques (títol III) com a òrgan de colAlaboració entre les diferents administracions
públiques i les en titats q ue ag rupe n per sone s am b m obilita t redu ïda a mb la fina litat
d’aconseguir una adequada colAlaboració entre aquestes institucions.
A les tre s disp osic ions addicionals, s’hi regula l’elaboració en el termini d’un any dels catàlegs
d’es pais i edificis de titularitat pública que s’han d’adaptar a la llei present, 1’habilitació al
Govern de la C om unit at Autònom a per al des plega me nt reg lam enta ri, així c om l’actu alitzac ió
periòdica de les sancions econòmiques.
A les quatr e disposicions trans itòries es fix a un te rm ini suf icient per a l’adeq uac ió gra dua l a la
llei dels espais públics i dels edificis ja construïts i dels mitjans de transport públics per donarli efectivitat, el seguiment de la qual correspondrà al Consell Assessor per a la M illora de

l'Access ibilitat i de la s upre ssió de les Barr eres Arqu itectò nique s així ma teix, s ’hi reg ula la
reso lució dels e xpe dient s i del te rm ini de p resc ripció de les infrac cion s i de le s sa ncio ns m olt
greus, fins que no s’adapti la normativa sancionada autonòmica a la legislació bàsica.
TÍTO L PRE LIMIN AR
Article 1.
La present llei té per objecte de garantir l’accessibilitat a l’entorn urbà, als edificis i als mitjans
de transport, a les persones am b mobilitat reduïda o que pateixin qualsevol d'altra limitació;
l’elim inac ió de les barreres que la dificultin, el fomen t en tots els àmbits socials d’aquest
objectiu i el control efectiu del compliment del que s’hi disposa.
Article 2.
El que s ’esta bleix en aquesta llei serà aplicable a totes les actuacions públiques o privades en
el transport o en matèria urbanística o d’edificació que suposin una nova construcció, una
am pliació o una r efor ma sufic ientm ent im porta nt, pe r perm etre s imu ltània me nt l’elim inac ió
dels e leme nts qu e hi im pede ixen l’ac cess ibilitat.
Article 3.
Als efectes de la llei present, en relació amb els conceptes que se citen, s’haurà d’entendre:
a) Per accessibilitat: la qualitat que té un medi en el qual s’han eliminat les barreres
arquitectòniques o s’hi han establert alternatives.
b) Per barrera arquitectònica: obstacle físic, impediment o similar, que impedeix o limita el
moviment de les persones o l’autonomia personal i que es pot trobar en un marc urbanístic,
en l’edificac ió o en els m itjans de tra nsport.
c) Per itinerari practicable: el recorregut o el camí accessible.
d) Per aju da tècn ica: els instru men ts que utilitza la person a com a supo rt en el des plaçam ent i
els mitja ns m ecànics o estàtics que co mple men ten o fan possible l’access ibilitat.
e) Per persona amb mobilitat reduïda: aquella que tengui u na dism inució qu e tem poralm ent o
perm anentm ent li impe deixi o dificu lti el desplaça men t.
Article 4.
Seran degud ame nt senyalitza ts els llocs que puguin comportar perill per a les persones de
mobilitat reduïda.
Article 5.
El sis tem a d’ala rm a o d’e me rgèn cia co mp tarà a mb senya ls lluminoses o sonores intermitents.
Amb ca ràcter general la informació es donarà de forma esc rita, sonora o tàctil, d’acord amb el
que estableix la llei present i les disposicions que la desenvolupin.
Article 6.
El símbol internacional d’accessibilitat serà d’obligada instalAlació en els llocs, espais, edificis i
mitjans de trans port púb lics, on no h i hagi barre res arqu itectòniq ues, s’hi donin alternatives o
hi hagi un itinerari practicable.
TÍTOL
DISPOSICIONS SOBRE EL DISSENY I L’EXECUCIÓ PER A LA
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
CAPÍTOL 1.- Barreres arquitectòniques urbanístiques
SECCIÓ 1ª. Disposicions de caràcter general
Article 7.
1.- Les prescripcions que continguin els plans generals d’ordenació urbana, les normes
subsidiàries i els altr es ins trum ents de pla neja me nt i ex ecu ció qu e les d esp leguin , i tam bé els
projectes d’urbanització de dotació de servicis d’obres i d’instalAlacions hauran de gara ntir
l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d’ús públic i observaran les
dete rm inac ions i els cr iteris b àsic s es table rts en el pre sen t cap ítol.
2.- Per a l’ato rgam ent de tot tipus de llicències i autoritzacions serà indispensable el
com plim ent d e les p resc ripcio ns de la llei pre sent i s'hau ran d e den ega r en e l cas c ontra ri.

3.- Els plecs de condicions dels contractes administratius contindran clàusules d’adequació al
que es dis pos a en a que sta lle i.
Article 8.
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,
entenent per tals obres les referents a:
pavim enta ció, proveïme nt i dist ribuc ió d’aig ua, s ane jam ent, d rena tge, d istribu ció d’e nerg ia
elèctrica, gas, telefonia i telemàtica, enllumenat públic, jardineria i totes aquelles altres que
materialitzen les indicacions del planejament urbanístic.
3.- S’en tén p er m obiliar i urbà el conjunt d’objectes existents en les vies i en els espais lliures
públics supe rpos ats o ados sats als elements d’urbanització o edificació de manera que
modificar-los o traslladar-los no hi genera alteracions substancials d’aquelles, tals com:
semàfors, pals de senyalització i similars, cabines telefòniques, fonts públiques, papereres,
para-sols, marquesines, quioscs, jocs infantils i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
SECC IÓ 2ª.- D ispos icions s obre e l dissen y dels ele men ts d’urb anitza ció
Article 9. Itineraris per a vianants.
El disse ny i el traçat dels itineraris públics destinats al trànsit de vianants s’han de fer de
manera que els desnivells no arribin a graus d inclinació que en dificultin la utilització a
persones amb mob ilitat reduïda , i que d ispo sin d’u na am plària tal que dues pers one s pug uin
creuar-se, una de les dues, en cadira de rodes.
En tot ca s, ha uran de dis pos ar en tot el re corr egut d’una amplària mínima, lliure de qualsevol
obstacle, que permeti passar una persona en cadira de rodes.
Article 10. Paviments.
1.- Els paviments dels itineraris per a vianants seran durs, antilliscants i sense ressalts.
2.- Les reixes i el registres situats en aquests itineraris estaran enrasats amb el paviment
circumdant i l’enreixat serà perpendicular al sentit de la marxa.
3.- El arbres que se situïn en aquests itineraris tindran cobertes les garangoles amb reixes o
altres elem ents en rasats a mb e l pavime nt circum dant.
4.- En u na alç ària m àxim a de 2 ,20 m etres per d am unt d el tres pol no podr an so bres ortir
arbusts, branques o sim ilars, m és en llà de la vertic al del lím it de la zona ajardinada, la qual es
considera que és la delimitada per la vorada definida a l’article l5.2.
5.- Els arbres que tenguin el tronc inclinat i suposin un obstacle seran enreixats i, si això no és
possible , senyalitzats ad equad ame nt.
Article 11. Guals.
1.- Als efectes de la llei present, es consideren dos tipus de guals:
a) Els destinats a l’entrada i sortida de vehicles a través d’itineraris per a vianants.
b) Els destinats específicament a la supressió de barreres arqu itectò nique s en e ls itine raris
per a vianants.
2.- Els prim ers e s diss enya ran d e m ane ra qu e els itin erar is per a vian ants que h i creuin no
que din afectats per pen dents lon gitudinals o transversals superiors a les tolerades per a
persones amb mobilitat reduïda. En aquest guals no s’admetrà el tipus de rajola especial per
a persones amb visibilitat reduïda.
3- Els segons s’hauran de dissenyar de man era que els dos nivells a comunicar s’enllacin per
un plànol inclinat de pendent longitudinal i transversal adequat a persones amb mobilitat
reduïda.
Quan sigui possible, l’amplària ha de permetre el pas sim ultani de dues persones en ca dira
de rodes i seran pavimentats amb llosetes especials perquè les persones amb visibilitat
reduïda els localitzin fàc ilment.
4.- Reg lam entà riam ent e s def iniran les pe nde nts m àxim es pe rm ese s aix í com les amplàries
mínim es dels guals a què fa r eferèn cia l’article pres ent.
Article 12. Passos de vianants.

1- En els passos de vianants se salvarà el desnivell entre la voravia i la calçada amb un gual
de les característiques indicades a l’article 11.3. Aquests se situaran sempre enfrontats.
2.- Si en e l reco rreg ut de l pas d e vian ants és ne ces sari c reua r una illeta intermèdia a les
calçades roda des , aqu esta es re tallarà i rebaixarà fins a 2 centímetres d’alçària en una
amplària igual a la del pas de vianants.
3.- Si el pas, per la longitud que té, s’ha de fer en dos temps am b parada interm èdia, la illeta
tindrà una a mp lària m ínim a que perm eti qu e un tr ans eün t en c adira de ro des rom ang ui a
resguard de la circulació rodada.
4.- Les ille tes in term èdies a què fan re ferè ncia e l dos apartats anteriors seran pavimentades
amb rajoles especials per a persones amb visibilitat reduïda.
5.- En els encreuam ents de carrers de configuració atípica s’instalAlarà u na fr anja de gu ia
tàctil d’una vorada a l’altra per la línia mitjana del pas de transeünts. Aq uesta franja consistirà
en una lle u sob reele vació d’una am plària de 5 c entím etres i una a lçad a de 6 mil Alímetr es.
Aquesta banda serà detectable temptejant a dreta o esquerra amb el bastó.
6.- En els espais exteriors que no tenguin façanes, es disposarà una franja de 30 centímetres
de lloseta especial paralAlela a la vora da pe r adve rtir a la p erso na am b vis ibilitat reduïda que
ha de variar el seu rumb.
Article 13.- Escales
1.- Les escales es faran de manera que tenguin una dimensió confortable d'estesa i frontal
que en faciliti la utilització per persones amb mobilitat reduïda.
2.- L’amplària lliure ha de permetre el pas simultani de dues persones.
3.- Al com enç am ent i al f inal de les es cale s a la zona del replà s’instalAlaran elements de color
i textura que contrastin amb el paviment general, en una franja o longitud igual al frontal de
l’esc ala i una amplada de 30 centímetres, cosa que en permetrà la detecció per l es persones
amb reducc ió de visibilitat.
4.- Les escales han de tenir arrambadors als dos costats, que hauran de ser continus i
perllongar-se com a mínim 45 centímetres, més enllà del principi i del final d’aquestes i
sempre hauran de ser rematats cap endins o cap aval per eliminar riscs.
5.- L’e stes a es c ons truirà en m ateria l antillisc ant s ens e res salts sobr e el fro ntal.
6.- Les escales de llarg recorregut s’hauran de partir i s'hi introduiran replans intermedis.
7.- Es prohibeixen dins els itineraris de transeünts els desnivells constituïts per un graó únic,
que haurà de ser substituït per una rampa.
Article 14.- Rampes
1.- Les rampes, com a elements que dins un itinerari per a vianants permeten salvar
desnivells pronunciats o pendents superiors als de l’itinerari mateix, s’ajustaran als criteris que
s’especifiquen a continuació.
2.- El pendent tant el longitudinal com el transversal, no arribarà a graus d’inclinació que en
dificu ltin la utilització per persones amb mobi litat reduïda. El pendent longitudinal quedarà
també limitat en funció de la longitud del tram.
3.- Les rampes del itineraris per a vianants hauran de tenir arrambadors i protecc ions als dos
costats que serveixin de suport i evitin la sortida accidental de cadires de rodes i bastons.
4.- L’amplària lliure permetrà el pas simultani de dues persones, una en cadira de rodes,
excep te que h i hagi u n rec orre gut a lterna tiu, en el qua l cas e s pod rà red uir l’am plària al pas
d'una cadira de rodes.
5.- Qualsevol tram d’escala dins un itinerari per a vianants s’haurà de complementar amb una
rampa o amb d’altres mitjans mecànics.
6.- No es consideren rampes les superfícies amb un pendent inferior al 5%.
7.- Reglamentàriament es definiran el pendent màxim, l’amplària m ínima i la resta de
característiques de les rampes a què fa referència aquest article.
Article 15.- Parcs, jardins, places i espais públics.
1.- Els itineraris per a vianants en parcs, jardins, places i espais lliures públics en general
s’ajustaran als criteris assenyalats als articles precedents.
2.- Les zones ajardinades i les bardisses seran sempre delimitades per una vorada de 5
centímetres d’alçada mínima o per un canvi de textura del paviment que permeti a les
persones amb visibilitat reduïda localitzar-les. Es prohibeixen les delimitacions amb cables,
cordes o similars.

3.- Els lavabos públics que es disposin en aquests espais hauran de ser accessibles a
persones amb mo bilitat reduïda. Les dependències d’aquests lavabos s’ajustaran a allò que
indica l’article 25 referent a lavabos en edificis públics.
Article 16.- Aparcaments.
1.- En totes les zones d’estacionament de vehicles lleugers els ajuntaments reservaran
permanentmen t i tan prop com sigui possible dels accessos per a vianants, places
degudament senyalitzades per a vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda.
2.- Els accessos per a vianants a aquestes places compliran les cond icions esta blerte s en e ls
articles anteriors per a itineraris de vianants.
3.- Les dimensions mínimes de les places seran les que en permetin la correcta utilització per
persones amb mobilitat reduïda, incloses aquelles que es desplacen en cadires de rodes.
SECCIÓ 3ª.- Disseny i ubicació del mobiliari urbà
Article 17.- Elements de sen yalització i d’enllumenat.
1.- Els senyals de trànsit, els semàfors, els pals d’enllumenat públic o qualsevol element de
sen yalitzac ió se sit uara n dev ora la vora da qu an la v orav ia ten gui un a am plària supe rior a 1,5
metres. Si és inferior, aniran arrambats a la paret amb els discs senyalitzadors a una alçada
superior a 2,20 metres del nivell més baix de la voravia.
2.- No podrà instalAlar-se cap obstacle a l’espai de les voravies comprès dins el pas per a
vianants.
3.- En els passos per a vianants amb s emàfors manuals, el polsador per accionar el canvi del
llum s’haurà de situar a una alçada accessible, no superior a 1,20 metres, per tal que una
persona en cadira de rode s el pugui manipular.
4.- Els semàfors per a vianants instalAlats en vies públiques , el volu m d el tràn sit rod at o la
perillositat objectiva de les quals ho aconsellin així, hauran d’estar equipats per a emetre un
senyal sonor i suau, intermitent i sense estridències o de siste me s tàc tils, qu e ser veixi d e guia
a les persones amb visibilitat reduïda quan s’obri el pas als vianants.
Article 18.- Elements urbans diversos.
Qualsevol element instalAlat en la via públic serà ubicat de tal manera que permeti un espai
lliure de circulació per a vianants amb una am plària m ínima de 1,50 m etres i una altura
mínima de 2,20 metres.
Article 19.- Protecció i senyalització de les obres en via pública.
1.- Els b astim ents , les s èqu ies o qu alse vol altre tipus d’obres en la via pública s’hauran de
senyalitzar, protegir i dotar de llums verm ells que ha n de rom andre e nceso s les nits. Aq uests
elem ents s’han de dispo sar d e m ane ra qu e les p erso nes am b visib ilitat red uïda pugu in
detectar a temps l’existència d’un obstacle i han d’incloure tots els materials i ormetjos
arreplegats. Per creuar les sèquies s’han de disposar unes planxes convenientment
adoss ades, l’am plària m ínima d e les qua ls es dete rmina rà reglam entàriam ent.
2.- Quan per motiu d’obres hi hag i bast ime nts e n vies públiq ues , s’ha urà d e gar antir u n tràn sit
correc te per a vianants lliure d’obstacles l’am plària mínima de l’espai lliure es determinarà
reglam entàriam ent.
CAPIT OL II.- B arreres a rquitec tòniqu es en l’ed ificació
SECCIO II.- Disposicions de caràcter general
Article 20.
Els edificis i les instalAlacions d’ús i interès públic i de nova planta, hauran de permetre l’accés
j l’ús a les persones amb disminucions i s’ajustaran a les prescripcions de caràcter general
que s’indiquen en els articles següents.
Article 21.
Els allotja me nts tu rístic s, de mé s de t renta unitat s d’a llotjament, hauran disposar d'una unitat
d’allotjament per a perso nes am b mo bilitat reduïda, p er cada cinquan ta unitats d’a llotjame nt o
frac ció que tengui l'establiment, sense perjudici de l’accessibilitat a tots els locals i zones
comunes.

Article 22.
A les zones exteriors o interio rs, destinades a garatges i a aparcam ent d’ús públic serà
necessari reservar permanentment, tan prop com sigui possible dels acces sos per a vianants,
places degudament senyalitzades per a vehicles que transportin persones amb mobilitat
reduïda.
Article 23.
Un dels a cce sso s a l’inte rior de l’e dificació com a mínim haurà d’estar desproveït de barreres
arquitectòniques que impedeixin o dificultin l’accessibilitat de les persones amb mobilitat
reduïda.
En el cas d’un conjunt d’edificis i instalAlacions un com a mínim dels itineraris per a viana nts
que els uneix in ent re si i a mb la via p ública haur à de c om plir les cond icions esta blerte s en la
llei pres ent p er a a que sts itin erar is. Re glam entà riam ent e s def iniran l’am plària mín ima i la
resta de característiques dels accessos sense barreres arquitectòniques
Article 24.
Els espais de comunicació horitzontal dins les àrees d’ús públic tindran unes característiques
tals que permetin el desplaça me nt i la m aniob ra de tota m ena de pe rson es dis min uïde s. Els
des nivells haur an de ser s alvats mitja nça nt ram pes de les cara cterí stiqu es ind icad es a l’a rticle
14. Les dependències i els espais situats en àrees d’ús públic es dissenyaran de manera que
se’n garanteixin l’accés i la mobilitat interior a les persones amb alguna disminució.
La comunicació vertical entre àrees d’ús públic s'haurà de realitzar com a mínim a través d’un
element constructiu o mecànic accessible i utilitzable per les persones amb mobilitat reduïda.
Les escales com a element utilitzable per determinades persones disminuïdes s’ajustaran als
criteris especificats a l’article 13.
Article 25.
Els serveis h igiènics d’ús públic disp osaran , c om a m ín im d’un un lavabo que compleixi les
condicions que en permetin la utilització a tot tipus de pers ones amb mobilitat reduïda; les
portes aniran senyalitzades amb l’anagrama internacional en relleu i en un contrast intens de
color. A aquest efecte es tindran en compte els requisits específics següents.
a) Els buits i els espais d’accés i també els passos o distribuïdors interiors tindran les
dimensions suficients per a permetre el desplaçament i la maniobra d’una persona en cadira
de rodes.
b) Les portes de vidre hauran d’estar dotades a una alçada de 1,60 metres d’alguna marca
que les identifiqui com a tals perquè puguin ser detectades per persones amb visibilitat
reduïda.
c) Els aparells sanitaris que estaran dotats d’elements auxiliars de subjecció que en per me tin
la utilització per les persones amb mobilitat reduïda tindran al seu voltant l’esp ai n ecessari
lliure de tot obstacle, que en tot cas, en permeti l’aproximació i l’ús correcte.
Reglamentàriament es de finira n les d ime nsion s m ínim es i les altres c arac terís tique s dels
serveis higiènics a que fa referència aquest article.
Article 26.
En tots aquells elements de la construcció i en els serveis i les instalAlacion s d’ús gene ral, se ’n
garantirà la fàcil utilització per persones amb alguna disminució.
SECCIO 2ª.- Disposicions sobre edificacions d'habitatges
Article 27.
1.- Als e fecte s de la llei present es consideren dins un edifici d’habitatges, instalAlacions o
serv eis utilitzables per persones amb mobilitat reduïda dos tipus d’espais els ad apta ts i els
practicables.
Un espa i, una instalAlació o un servei es considera adaptat quan s’ajusta a tots els paràmetres
que per via reglamentaria s’establiran.
Un espai, una instalAlació o un servei es considera practic able q uan no s’a justa als
paràmetres establerts però no n’impedeix la utilització de manera autònoma per persones
amb mobilitat reduïda.

2.- Els edificis d’habitatges en què sigui obligatòria la instalAlació d’ascensor han de tenir com
a mínim un itinerari practicable que uneixi els habitatges amb l’exterior i amb les
dep end ènc ies d’ú s co mu nitari q ue es tiguin al seu serv ei.
Article 28.
Els edificis en què hi hagi habitatges per a disminuïts hauran de tenir adaptats:
a) Els elements comuns d’accés a aquests habitatges.
b) Les dependències d'ús comunitari al servei d’aquests habitatges.
c) Un itinerari per a vianants, com a mínim, que uneixi l’edificació amb la via pública, amb
serveis o edificacions annexos o amb edificis veïnats.
d) Els interiors d’aquests habitatges.
Article 29.
A m b l’objectiu de garantir a les persones amb mobilitat reduïda l’accés a un habitatge en les
program acions anuals de les de promoció pública es reservarà un percentatge suficient del
volum total, d ’acord amb la demanda existent de la manera que reglamentàriament
s’es table ixi.
Els promotors privats d’habitatges de protecció oficial hauran de reservar en els projectes que
pres entin per a la seva aprovació la proporció mínima que s’estableixi reglamentàriament per
a persones amb mobilitat reduïda.
Els promotors privats d’habitatges de protecció oficial podran substituir les adaptacions
interiors dels habitatges reservats per a persones amb mobilitat reduïda per l’atorgament en
solAlicitar-se la qua lificac ió def initiva d ’un av al ban cari s uficient que garanteixi la realització de
les obres necessàries per a les adaptacions corresponents.
CAPITO L III.- Barreres arq uitectòniq ues en e ls mitjans d e transpo rt
Article 30.
Els mitjans de transport públics de passatgers adaptats a persones amb mobilitat reduïda
especificaran a cada parada l’horari del servei amb números aràbics en relleu i s’hi
assen yalarà el sím bol d’acc essibilitat.
Article 31.
Les estacions de ferrocarrils i d’autobusos comptaran amb un equip de megafonia i amb un
plafó visual mitjançant el qual es pugui informar els viatgers de les arribades o les sortides i
també de qualssevol altres incidències o notícies.
Article 32.
Els projectes de nova construcció o de reestructuració de les estacions de ferrocarrils i les
d’autobusos i el material mòbil s’hauran d’ajustar als requisits següents:
a) Les escales i els elements superposats o adossats a vestíbuls, passets i andanes
observ aran les p rescripc ions esta blertes en els articles d el 9 al 14 de la llei present.
b) Les zones de la vorera de les andanes de les estacion s se se nyalitzaran am b una fra nja de
80 centím etres de textura dis tinta a la del pa vimen t existent, amb la finalitat que les persones
amb visió reduïda puguin detectar a temps el canvi de nivell entre l’andana i les vies.
c) En els espais de recorregut intern en que s’hagin de sortejar torniquets o altres
mecanismes hi ha d’hav er un pa s alternatiu que permeti el pas d’una persona amb mobilitat
reduïda.
d) Com a mínim una de les portes d’entrada i sortida d’accés fins a les andanes tindrà una
am plària qu e p er m eti el pas d’una persona en cadira de rodes. Aquesta porta serà situada el
més prop possible dels altres accessos.
Article 33.
1.- En autobusos urb ans interurbans i ferrocarrils s'hauran de reservar per a persones amb
mobilitat reduïda com a mínim tres seients per cotxe pròxims a les portes d’entrada i
adequadament senyalitzats. En aquest lloc es colAlocarà, com a mínim un timbre d’avís de
parada fàcilment accessible.
2 - El pis de tots i cadas cun de ls vehicles de transp ort serà a ntilliscant.

3.- En autobusos urbans i interurbans amb la finalitat d’evitar que les persones amb mobilitat
reduïda creuin tot el vehicle, aquestes podran desembarcar per la porta d’entrada si es troba
mé s prò xim a a la ta quilla d e con trol.

Article 34.
En les poblacions que reglamentàriament es determini hauran d’existir vehicles especials o
taxis condicionats, que cobreixin les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat
reduïda.
Article 35.
1.- Es facilit aran l’accés d’entrada als mitjans de transport públics necessaris per a persones
disminuïdes i la seva utilització, i també l’espai físic necessari per a la ubicació de tots els
estris o ajudes tals com: bastons, crosses, cadires de rodes, cans guies i qualssevol altres
aparells o mecanismes de què vagin proveïdes les persones afectades.
2.- Els vehicles han de tenir les barres o els agafalls continus i al llarg de tot el vehicle.
3.- Les màquines marcadores de bonobús estaran normalitzades i situades sempre en el
mateix lloc del vehicle.
4.- Els vehicles hauran d’incorporar un sistema acústic d’anunci d’aturades.
Article 36.
1.- Amb la finalitat que els disminuïts puguin estacionar el vehicle sense veure’s obligats a
efectuar desplaçaments llargs, els ajuntaments hauran de:
a) Permetre que les persones amb dificultats de mobilitat aparquin els seus vehicles més
temp s de l’autoritza t en els llocs de tem ps limitat.
b) Reservar en les proximitats dels edificis públics i en tots aquells llocs on és comprovi que
és necessari, places d’aparcament per mitjà de senyals de trànsit complementats per un disc
addicion al que rep rodueix i el símbo l internacion al d’acce ssibilitat.
c) Prov eir les pers one s que pugu in ben eficia r-se de le s facilitats expo sades en els ap artats
anteriors d’una targeta que contengui, com a mínim, el símbol d’accessibilitat, la matrícula del
vehicle i el nom del titular.
2.- Per aconseguir la necess ària uniformitat a totes les Illes Balears, el Govern de La
Comunitat Autònoma dictarà les normes nece ssàries so bre m ode ls i car acte rístiq ues de la
targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
TÍTOL
REGIM SANCIONADOR
Article 37.
Constituiran infracció administrativa i seran sancionables, d'acord amb La Llei 10/1990, de 23
d’octubre, de Disciplina Urbanística i amb el que es determina en el present títol, les accions o
omissions que contravinguin les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
Article 38.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1- Són infraccions lleus les referides al m antenim ent dels e leme nts de l’acc essibilitat i la resta
d’infraccions no qualificades com a greus o molt greus.
2.- Són infraccions greus:
a) Les que incompleixin les norm es sobre supressió de barreres arquitectòniques
urbanístiques en les obres d'urbanització i en el mobiliari 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 que l'ús dels quals im pliqui la
concurrència de públic, i sobre els mitjans de transport públic de passatgers.
b) Les que impedeixin l’accés a centres o espais de titularitat de les administracions
públiques.
c) Les que suposin greu perill o afectin greument la seguretat de les persones.
3.- Són infraccions molt greus la comissió de tres o més infraccions greus.
Article 39.

1.- Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de 25.000 a 500.000 pessetes, les
infraccions greus se sancionaran amb multa de 500.001 a 10.000.000 de pessetes, i les
infraccions molt greus de 10.000.001 a 25.000.000 de pessetes.
2.- Per a la graduació de l’import de la sanció a imposar es tendran en compte els criteris
següents:
a) L’existència d’intencionalitat o 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 e conòmic derivat de les obres d’accessibilitat necessàries i el grau de culpa de
cadascun dels infractors.
3.- Amb independència de la imposició de sancions econòmiques podran prendre’s mesures
accessòries, per a la qual cosa s’instarà els organismes competents.
4.- L’e smena de les deficiències objecte de sanció, en el termini assenyalat a la resolució,
podrà d onar 1loc a la cond onació p arcial de la s anció im posad a, a instàn cia de l’interes sat.
TÍTO L III
DEL CONSELL ASSESSOR PER A LA MILLORA DE
L'ACC ESSIB ILITAT I DE LA S UPR ESSIÓ
DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Article 40.
1.- Es crea el Consell Assessor per a la millora de l’Accessibilitat i de la supressió de le s
Barr eres Arqu itectò nique s, ad scrit a la Co nse lleria d’Ob res P ubliqu es i O rden ació del T errito ri,
com a òrgan de colAlaboració entre administracions públiques i de participació de les
associacions de persones amb mobilitat reduïda.
2.- Les funcions seran de colAlaborac ió, assessorament, informació, proposta de criteris i
fom ent de l’acc essibilitat.
3.- El Con sell de Govern, a proposta del Conseller competent, determinarà mitjançant decret
l’organització, la com pos ició i les funcions del Consell Assessor per a la millora de
l'Accessibilitat i de la supressió de les Barreres Arquitectòniques.
Disposició addicional primera.
En el termini d’un any les administracions públiques elaboraran un catàleg d’espais i edific is
de titularitat seva pendents d’adaptació, que serà remès al Consell Assessor per a la m illora
de l'Accessibilitat i de la supressió de les Barreres Arquitectòniques.
Disposició addicional segona.
Reglamentàriament es definiran els paràmetres i les normes de disseny en desplegament del
que es disposa en la llei present, i les obres de reforma o ampliació susceptibles d’a plicac ió
d’aquesta, així com la prioritat de les actuacions que se'n derivin.
Disposició addicional tercera.
Es faculta el Consell de Govern perquè, per decret, actualitzi periòdicament la quantia de les
sancion s econ òmiq ues co ntingude s en la llei pres ent.
L’augment o disminució mai no podrà ser superior al tant per cent de v ariació qu e expe rimen ti
l’Índex de Preus al Consum.
Disposició Transitòria primera.
1.- En el termini no superior a 15 anys s’hauran d’adequar a la llei present e ls següe nts
espais i edificis construïts o projectats abans que aquesta com enci a vigir:
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) Igualm ent, s’hauran d’adequar, en el mateix termini, els mitjans de transport públic de
passatgers.
2.- La Comunitat Autònoma reservarà anualment en els seus pressuposts una partida
d’inversió per a
la supressió de barreres arquitectòniques en espais, instalAlacions, edificis o mitjans de
transport dels quals tengui la titularitat o dels quals faci ús.

3.- Els ajuntaments elaboraran plans especials d’actuació amb l’objecte d’adaptar
progressivament les vies públiques, els parcs, els jardins i la resta d’espais d’ús públic. Amb
aques ta finalitat, els pressuposts generals de les entitats locals contindran les assignacions
necessàries per finançar les adaptacions esmentades.
4.- L’exempció del compliment del que es determina a l’apartat 1, per motius de caràcter
històrico-artístic, impossibilitat material o d’altra raó, serà resolta per el conseller competent
per raó de la matèria, amb informe previ del Consell Assessor per a la millora de
l’Accessibilitat i de la supressió de les Barreres Arquitectòniques.
Disposició transitòria segona.
El Con sell A sse sso r per a la m illora d e l’Acces sibil itat i de la supressió de les Barreres
Arquitectòniques farà el seguimen t del que es determina a la disposició anterior.
Disposició transitòria tercera.
Els plans generals d’ordenació urbana, les normes subsidiàries i altres instruments de
planejament s’adaptaran al que es determina en la llei present en un termini no superior a 5
anys.
Disposició transitòria quarta.
En tant no s’adap ti la llei 10/1 990 , de 2 3 d’oc tubre , de D iscip lina U rban ística a la leg islac ió
bàsica regulada per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de “Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, la resolució dels
expedients corr esp one nts a infrac cion s m olt gre us c orre spo ndrà a l’òrg an qu e ten gui la
com petè ncia per a resoldre els expedients referits a infraccions greus. El termini de
prein scrip ció de les infraccions de les sancions molt greus serà el que s’estableixi a l’article 73
de la Llei de Disciplina Urbanística.

Disposició derogatòria.
Queden dero gad es to tes le s disp osic ions d’igua l o infe rior rang que contradiguin el que es
disposa a la llei presen t.
Disposició final primera.
En el termini d’un any, el Govern de la Comunitat Autònoma aprovarà les disposicions
reglam entàries d e desp legam ent de la llei pre sent.
Disposició final segona.
Aques ta llei entrarà en vigor el dia següe nt al de la pub licac ió en e l Butlle tí Ofic ial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots e ls ciutadan s guard in aques ta Llei i que els T ribunals i les A utoritats
als pertoqui la facin guardar.
Palma, dia quatre de maig de mil nou-cents noranta-tres.

