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Nom de la convocatòria  
 
 Ajudes de rehabilitació d’habitatges per millorar-ne 
l’accessibilitat 
 

Enllaç  
 
BOIB nº57 de 11 de maig de 2017 
 

Objecte 

 
Actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels 
habitatges o d’adequació dels habitatges i els seus accessos a les 
necessitats específiques dels propietaris o ocupants 
 
També és subvencionable la instal·lació d’aparells mecànics 
remuntadors d’escales instal·lats en espais comunitaris. 
 

Beneficiaris  

 
Poden ser beneficiàries d’aquesta ajuda les persones físiques amb 
discapacitat o majors de 65 anys que compleixin els requisits 
següents 

- Que l’habitatge sigui la seva residència habitual i permanent. 
Aquesta circumstància s’ha d’acreditar a) amb un certificat 

d’empadronament. 
- Que el beneficiari resident a les Illes Balears tengui la 

nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de 
la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en 
el cas d’estrangers no comunitaris, que el beneficiari tengui 
la residència legal a Espanya. 

- Que estigui al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.  

- Que les obres estiguin sense començar en el moment de la 
visita d’inspecció o, en el cas que les obres estiguin 
començades, que el sol·licitant presenti un informe signat per 
un tècnic competent, amb fotografies de l’estat anterior a les 
obres, que en justifiqui la necessitat. En tot cas, el certificat 
d’inici de les obres ha de ser posterior a l’1 de setembre de 
2016. 

- Si el beneficiari té la condició de llogater, ha de presentar 
l’autorització del propietari per poder realitzar les obres. 

 

Subvenció que es concedeix 

 
La quantia màxima de la subvenció que es pot concedir per habitatge 
és d’un 50 % (exclosos els imposts) del pressupost protegible, amb 
un límit de 3.000 €. 
 
 

 
Termini presentació 
sol·licituds 
 

Fins al 14 de juliol de 2017 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
Ajuntament de Santa Maria del Camí 
 
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de 
Desenvolupament Local) 
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net 
 


