
  



  

- Obres d’embelliment, manteniment, conservació, restauració i - Obres d’embelliment, manteniment, conservació, restauració i 
rehabilitació d'immobles del municipi de Manacor.rehabilitació d'immobles del municipi de Manacor.

- - Edificis situats en sòl urbà amb façanes visibles des de la via Edificis situats en sòl urbà amb façanes visibles des de la via 
pública. pública. 

- Edificis amb una antiguitat mínima de 10 anys.- Edificis amb una antiguitat mínima de 10 anys.
  
-Habitatges unifamiliars, plurifamiliars, conjunts d'apartaments o -Habitatges unifamiliars, plurifamiliars, conjunts d'apartaments o 
adossats. adossats. 



  

BENEFICIARISBENEFICIARIS

- Propietaris. - Propietaris. 

- Residents a les Illes Balears o estrangers amb residència legal. - Residents a les Illes Balears o estrangers amb residència legal. 

- Comunitats de propietaris, consorcis i ens associatius per a la - Comunitats de propietaris, consorcis i ens associatius per a la 
gestió d’habitatges acreditats. gestió d’habitatges acreditats. 



  

CONDICIONS GENERALSCONDICIONS GENERALS

- No es concediran ajuts a aquells edificis que estiguin fora - No es concediran ajuts a aquells edificis que estiguin fora 
d’ordenació pel planejament municipal. d’ordenació pel planejament municipal. 

- Les actuacions i obres hauran de garantir la coherència amb - Les actuacions i obres hauran de garantir la coherència amb 
l’estat de conservació de la façana. l’estat de conservació de la façana. 



  

QUANTIA SUBVENCIONABLEQUANTIA SUBVENCIONABLE

- 50% del pressupost de fins a 400 euros/m2 de façana per als - 50% del pressupost de fins a 400 euros/m2 de façana per als 
edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor 
declarat BIC en projectes que requereixin tractament específic declarat BIC en projectes que requereixin tractament específic 
(estucats, motllures, etc). (estucats, motllures, etc). 

- 50% del pressupost de fins a 100 euros/m2 de façana per a la - 50% del pressupost de fins a 100 euros/m2 de façana per a la 
resta d’edificis del terme municipal. resta d’edificis del terme municipal. 



  

SOL·LICITUDSSOL·LICITUDS

- A l’Ajuntament de Manacor en el moment de sol·licitar la - A l’Ajuntament de Manacor en el moment de sol·licitar la 
llicència o de presentar la comunicació prèvia d’obres. llicència o de presentar la comunicació prèvia d’obres. 

- Memòria descriptiva de les obres. - Memòria descriptiva de les obres. 

- Pressupost general - Pressupost general 

- Fotografies actuals de la façana a rehabilitar. - Fotografies actuals de la façana a rehabilitar. 



  

CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTSCRITERIS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS

- Per ordre d’entrada al Registre General de l’Ajuntament de - Per ordre d’entrada al Registre General de l’Ajuntament de 
Manacor fins que s’acabi la dotació pressupostària prevista. Manacor fins que s’acabi la dotació pressupostària prevista. 



  

PRESSUPOST MUNICIPALPRESSUPOST MUNICIPAL

- 500.000 euros- 500.000 euros



  

TERMINIS DE LES OBRESTERMINIS DE LES OBRES

- Les sol·licituds es poden presentar l’endemà de la publicació al - Les sol·licituds es poden presentar l’endemà de la publicació al 
BOIB i fins dia 30 de novembre. BOIB i fins dia 30 de novembre. 

- Les obres han de comptar amb llicència o autorització. - Les obres han de comptar amb llicència o autorització. 

-- Termini màxim per executar les obres: 1 de juny de 2022.  Termini màxim per executar les obres: 1 de juny de 2022. 



  

TOTA LA INFORMACIÓ A: TOTA LA INFORMACIÓ A: 

www.manacor.org/manacorposatguapawww.manacor.org/manacorposatguapa
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