
ENTITAT PROJECTE SUBVENCIÓ MUNICIPI

390.113 Eivissa

749.192,62 Eivissa

1.185.453,94 Felanitx

Amadip Esment Fundació Inca 2.771.513,13 Inca

Fundació Es Garrover 1.510.000 Inca

Patronat Joan XXIII d’Inca 700.781,26 Inca

Convocatòria de subvencions destinada al Tercer Sector Social per a la construcció, reforma i 
rehabilitació de serveis residencials i d’estades diürnes per als anys 2022-31

Associació d’Esclerosi Múltiple 
d’Eivissa i Formentera (AEMIF)

Rehabilitació i adaptació del centre de dia de 
persones amb discapacitat física de l’illa 
d’Eivissa al carrer de Mallorca. És l’únic centre 
de dia per a persones majors de 16 anys amb 
discapacitat física que existeix a l'illa d'Eivissa. El 
nou local tendrà 853,66 m2 i podrà ampliar el 
nombre de places concertades.

Asociación Pitiüsa de Familiares 
Pro Salud Mental y de Niños y 
Niñas con Autismo u otros 
trastornos generales del 
desarrollo (APFEM)

Servei d’habitatge supervisat per a persones 
amb diagnòstic en salut mental amb 
necessitat de suport d’alta intensitat. El 
projecte inclou l’adquisició d’un immoble i la 
seva reforma i rehabilitació com a habitatge 
supervisat, un servei que actualment només 
ofereix APFEM en un altre habitatge a Eivissa.

Daño Cerebral Sobrevenido en 
Mallorca (DACESMA)

Projecte per a la creació d’un centre de 
millora de la qualitat de vida de persones 
amb discapacitat física del Llevant de 
Mallorca. Consistirà en l’adquisició, reforma i 
rehabilitació d’un immoble perquè aculli un 
centre de dia i habitatges supervisats per a 
persones amb discapacitat (inclòs el dany 
cerebral, les malalties neurodegeneratives, les 
lesions medul·lars i altres discapacitats físiques 
o orgàniques).

ESMENT INCA. Construcció d’un centre per a 
persones amb discapacitat psíquica 
(intel·lectual o del desenvolupament) i en 
situació de dependència. Oferirà servei 
d’habitatge supervisat, de centre de dia i 
ocupacional. 

EDIFICI GARROVER ESTACIÓ. Reforma de 
l’edifici per acollir el servei d'habitatge supervisat 
per a persones amb discapacitat per trastorn de 
salut mental i també el servei ocupacional, un 
conjunt d’actuacions dirigides a preparar les 
persones usuàries per a una adequada formació 
professional i inserció laboral.

Construcció del centre «Es Cós». Un centre 
per a persones amb discapacitat psíquica 
(intel·lectual o del desenvolupament) i en 
situació de dependència que constarà de 
diferents serveis: habitatge supervisat i centre 
de dia. Les instal·lacions estaran preparades 
també per, fora de l'horari del centre de dia, 
donar el servei sociocultural i d'oci. 



2.697.315,14 Manacor

Fundación ASPACE Baleares 3.100.000 Marratxí

1.598.596,16 Palma

Asociación AMITICIA 1.677.622,79 Palma

Fundació ASNIMO 3.675.895,27 Palma

899.436,66 Palma

4.600.000 Palma

APROSCOM Fundació

Construcció d’un nou edifici d’atenció social 
diürna i residencial per a persones amb 
discapacitat intel·lectual o del 
desenvolupament en situació de 
dependència. L’equipament combinarà tres 
tipologies de serveis (centre de dia, servei 
ocupacional i servei d’habitatge) distribuïts en 4 
plantes més un soterrani, amb una superfície 
total construïda de 1.477 m2.

NOLA. Nou equipament per oferir servei de 
residència, habitatge supervisat, centre de dia, 
ocupacional i sociocultural i d'oci per a 
persones amb discapacitat i en situació de 
dependència majors de 16 anys de manera 
preferent i, puntualment, per a menors de 16 
anys.

Asociación de madres y padres 
de personas con discapacidad de 
las Illes Balears (AMADIBA) 

INDIGO. Reforma d’un immoble de 1985, amb 
una superfície construïda de 605 m², que oferirà 
servei de residència (planta baixa i primera 
planta) i servei de centre de dia (planta baixa, 
amb un espai d'aprenentatge, menjador i 
benestar).

AMITICIA CRECE. Projecte d’una nova seu que 
pugui acollir residència, centre de dia i un servei 
sociocultural i d’oci adaptat a persones amb 
discapacitat  física, psíquica o sensorial, així 
com persones amb dificultats d'integració 
familiar o comunitària derivades de malalties 
mentals.

Reforma i ampliació de la residència Son 
Ametller. Les instal·lacions, formades per dos 
edificis, oferirà servei de residència, de centre 
de dia i ocupacional per a persones amb 
discapacitat.

Associació per a la salut mental 
Gira-sol

Salut Mental i Natura al Nou Llevant. Compra 
de l’immoble, reforma d’espais i construcció del 
bosc urbà que donarà resposta al 
desenvolupament de diferents serveis, com el 
d’habitatge supervisat i l’ocupacional, per a 
persones amb diagnòstic de salut mental, 
necessitats de suport extern i discapacitat.

Grupo de educadores de calle y 
trabajo con menores (GREC)

Edifici assistencial per a persones amb 
diagnòstic de salut mental i necessitat de 
suport extens. A la planta baixa s’hi ubicarà un 
servei de centre ocupacional, i a la planta 
primera dos habitatges supervisats.



3.841.909,18 Palma

Fundació Natzaret 2.548.020,53 Palma

196.862,04 Pollença

32.142.712

Centro Mater Misericordiae – 
Franciscanas Hijas de la 
Misericordia

Projecte de reforma, rehabilitació i ampliació 
per crear 40 places de residència i centre de 
dia per a persones amb discapacitat en 
situació de dependència. S’ubicaran al costat 
de les altres instal·lacions de Centre Mater a 
Son Gotleu. Amb la finalitat que sigui el més 
semblant a una llar, els nous equipaments 
comptaran amb quatre mòduls, en unes 
instal·lacions segures, accessibles i sense 
barreres arquitectò̀niques, en què les persones 
usuàries es puguin moure de manera 
autònoma. 

PROJECTE ACCIÓ. Per una banda, el servei 
d’habitatge supervisat s’organitzarà en 6 
habitatges ordinaris amb una capacitat màxima 
de 4 persones, per tal de ser el més semblant 
possible a una llar i poder promoure una 
qualitat de vida màxima. Per altra banda, el 
servei ocupacional oferirà suport per a la 
inclusió social, l’aprenentatge per a l’autonomia 
i la inserció sociolaboral.

Associació Pro-Ajuda per a 
persones discapacitades de 
Pollença (PRODIS)

Construcció d’un habitatge supervisat i 
reforma/rehabilitació de l’aula i construcció 
d’un bany per a servei ocupacional i servei 
sociocultural. Suposarà per tant millorar els 
serveis que ja s’ofereixen per a persones  amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial,  i 
complementar l’actual habitatge supervisat 
amb un de nou en un espai que en aquests 
moments no s’està utilitzant. 
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