NOTA DE PREMSA
Publicació de la convocatòria 2020 de les ajudes ARRU per a la
regeneració i renovació d'habitatges particulars al centre històric de Maó
i Sant Climent
• El termini de presentació de sol·licituds per optar a aquesta convocatòria d'ajudes ja
és obert i acaba el dia 1 de març de 2021.
• S'hi podran acollir les obres iniciades a partir de l'1 de juny de 2019. Aquestes obres
han d'haver acabat abans de l'11 d'octubre de 2021.
Maó, 07 de desembre de 2021. L'Ajuntament de Maó informa que el Boib Núm. 216 de 31
de desembre de 2020 publica la convocatòria 2020 de les ajudes ARRU per a la regeneració
i renovació d'habitatges particulars al centre històric de Maó i Sant Climent. Aquesta
convocatòria compta amb un pressupost de 166.666 euros.
El termini de presentació de sol·licituds per optar a aquesta convocatòria d'ajudes ja és obert
i acaba el dia 1 de març de 2021.
S'hi podran acollir les obres iniciades a partir de l'1 de juny de 2019. Aquestes obres han
d'haver acabat abans de l'11 d'octubre de 2021.
Les ajudes que pot rebre un particular poden anar dels 3.000 euros fins a un màxim de 24.000
euros (per a casos específics). Així, amb caràcter general, la subvenció és del 40 %, però es
pot elevar al 75 % en casos en què el nucli familiar tengui ingressos tres vegades inferiors a
l'IPREM o si hi ha persones amb discapacitat. També es pot incrementar en 1.000 euros si
l'immoble és BIC o catalogat.
Les ajudes s'emmarquen en el Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbanes
del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, anomenat ARRU (àrea de regeneració i renovació
urbanes).
COM FER LA SOL·LICITUD?
OPCIÓ A: De forma telemàtica. (Es recomana utilitzar aquesta opció).
1. Descarregar les BASES de la convocatòria, amb tota la informació detallada per fer la
sol·licitud. (Les trobareu a la web de l'Ajuntament: www.ajmao.org).
2. Omplir els annexos de sol·licitud.
3. Accedir a www.carpetaciutadana.org i entrar a l'apartat de l'Ajuntament de Maó.
4. Seleccionar l'opció: Instància genèrica.
5. Adjuntar els annexos de sol·licitud complimentats.

OPCIÓ B: De forma presencial:
1. Descarregar les BASES de la convocatòria, amb tota la informació detallada per fer la
sol·licitud. (Les trobareu a la web de l'Ajuntament: www.ajmao.org).
2. Omplir els annexos de sol·licitud.
3. Demanar CITA PRÈVIA a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i entregar els annexos
complimentats.
*Podeu demanar cita prèvia a través de l'apartat: SEU ELECTRÒNICA, CITA PRÈVIA, a
la web de l'Ajuntament: www.ajmao.org

