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TEMA:

CONVOCATÒRIA  D’AJUDES  PER  ADEQUAR  CAMBRES  DE  BANY
D’HABITATGES  AMB  PERSONES  MAJORS  O  PERSONES  AMB
DISCAPACITAT  AMB  MOBILITAT  REDUÏDA,  RESIDENTS,  PER
MILLORAR-NE L’ACCESSIBILITAT

SECTOR:SECTOR:  
Persones majors oPersones majors o

persones amb mobilitatpersones amb mobilitat
reduïdareduïda
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CONSELLERIA DE MOBILITAT ICONSELLERIA DE MOBILITAT I

HABITATGEHABITATGE
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TERMINITERMINI
sol·licitud sol·licitud 
16-07-202116-07-2021

DATA:DATA:
19-07-202119-07-2021

VERSIÓ:VERSIÓ:
(1)(1)

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Les  ajudes  d'aquesta  convocatòria  tenen  com a  objecte  adequar  cambres  de  bany  d'habitatges  amb
persones  majors  o  persones  amb  discapacitat  amb  mobilitat  reduïda,  residents,  per  millorar-ne
l'accessibilitat, per tal de disminuir factors de risc de caigudes i lesions.

PERSONES BENEFICIÀRIES 
1. Poden ser benefciaris d'aquesta ajuda els propietaris, copropietaris i arrendataris dels habitatges que
compleixin els requisits següents:

a) Que l'habitatge sigui residència habitual i permanent d'alguna persona major de 65 anys o persona amb
discapacitat  amb  mobilitat  reduïda  amb  un grau  de  discapacitat  reconeguda,  al  manco  del  33  %.  En
ambdós casos la residència habitual s'ha d'acreditar amb un certifcat d'empadronament.

b)  Que el benefciari 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 benefciari tengui la residència legal a Espanya.

c) Que estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

d) Que les obres estiguin sense començar en el moment de la sol·licitud o, en el cas que les obres estiguin
començades, que el sol·licitant presenti una declaració responsable, amb fotografes de l'estat anterior a les
obres, que en justifqui la necessitat i on s'indiqui la data d'inici de les obres. En tot cas, l'inici de les obres
ha de ser posterior a l'1 de gener de 2020.

e) Si el benefciari té la condició d'arrendatari, ha de presentar l'autorització del propietari per poder fer les
obres.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE  SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds comença dia 16 de juliol de 2021 i acaba dia 16 d’agost de 2021

ACCÉS DIRECTE SEU ELECTRÒNICA CONVOCATÒRIA
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4794297
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MARC NORMATIU 

BOIB Núm 92 de 10 de juliol de 2021
Extracte de la Resolució del  conseller de Mobilitat  i  Habitatge per  la qual  es convoquen ajudes per  adequar
cambres  de  bany  d’habitatges  amb  persones  majors  o  persones  amb  discapacitat  amb  mobilitat  reduïda,
residents, per millorar-ne l’accessibilitat
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11412/651381/extracte-de-la-resolucio-del-conseller-de-mobilita
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