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AJUNTAMENT 

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ 
TOTAL 

SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

2020 

SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

2021 

ALARÓ 

Redacció projecte: canvi lluminàries per LED, del camp 
d'esports municipal 

17.557,00 € 8.778,50 € 8.778,50 € 

Redacció projecte: plaques solars al pàrquing de Son Penyaflor 

Sistema de gestió energètica 20/21 

Pla de defensa contra incendis forestals 

Campanya de sensibilització adreçada al turisme en relació a 
l'estalvi de recursos i adaptació al canvi climàtic 

Campanya de promoció del punt verd 

TOTAL 

ALCÚDIA 

Redacció projecte instal·lació autoconsum fotovoltaica al 
Pavelló Municipal d'Esports (Alcúdia) 

12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Projecte instal·lació autoconsum fotovoltaica a l'Auditori 
Municipal d'Esports (Alcúdia) 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica  

Informe de seguiment del PAESC 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

TOTAL 

ALGAIDA 

Redacció projecte instal·lació  elèctrica per a la producció 
d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica a 
l'ajuntament d'Algaida 

12.726,00 € 6.363,00 € 6.363,00 € 

Campanya per incrementar el percentatge de recollida 
selectiva domèstica a Algaida 

Campanya per incrementar el percentatge de recollida 
selectiva als comerços del municipi 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

Actualització de dades PAESC al lloc web eu 

Informe de seguiment del PAESC 

TOTAL 

Subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses en els plans d’acció per l’energia sostenible i el 
clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca 

 
ACCIONS GENÈRIQUES 
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ANDRATX 

Campanyes específiques per incrementar el percentatge de 
recollida selectiva 

16.500,00 € 8.250,00 € 8.250,00 € 

Campanya d'estalvi de consums d'energia a la llar i lectura de 
la factura electrònica 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Informe de seguiment del PAESC 

Pla de prevenció d'incendis 

Redacció projecte: nova climatització de l'escola del Port 
d'Andratx (escoleta) 

Redacció projecte: nova climatització de l'escola (guarderia) 

TOTAL 

ARIANY 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica (15 mesos) 

8.514,26 € 4.257,13 € 4.257,13 € 

Redacció projecte substitució i millora d'eficiència energètica 
de l'enllumenat públic d'Ariany 

Pla de prevenció d'incendis forestals o autoprotecció en 
urbanitzacions d'alt risc d'incendis forestals 

TOTAL 

ARTÀ 

Honoraris redacció projectes enllumenat Pl. Conqueridor  

18.700,00 € 9.350,00 € 9.350,00 € 

Honoraris redacció projectes enllumenat C/ Major 

Pla de mobilitat a nucli Colònia de Sant Pere 

Pla de prevenció d'incendis 

Campanya sensibilització d'eficiència energètica 

Campanya de sensibilització de prevenció d'incendis 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 2021  

Auditoria energètica de l'edifici de la Residència de persones 
majors 

Auditoria energètica de l'edifici del Teatre 

TOTAL 

BANYALBUFAR 

Redacció projecte: millora eficiència energètica de 
l'enllumenat públic al nucli urbà (sector 1) 

17.999,90 € 8.999,95 € 8.999,95 € 

Redacció projecte: millora eficiència energètica de 
l'enllumenat públic al nucli urbà (sector 2) 
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Campanya sensibilització: increment del percentatge de 
recollida selectiva de residus, adreçada al sector domèstic 

Campanya sensibilització: increment del percentatge de 
recollida selectiva de residus, adreçada a generadors singulars 

Auditories energètiques als edificis municipals: Biblioteca i 
Ajuntament  

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Informe de seguiment del PAESC 

TOTAL 

BINISSALEM 

Auditoria energètica de l'escola graduada i certificació 
energètica 

18.700,00 € 9.350,00 € 9.350,00 € 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica (20/21) 

Redacció projecte: canvi de lluminàries als edificis i 
monuments municipals 

Redacció projecte: instal·lació de plaques fotovoltaiques a Can 
Gelabert 

Campanya de sensibilització adreçada al petit comerç 
municipal per a estalvi d'energia 

Campanya d'estalvi d'energia adreçada a la ciutadania 

Actualització dades PAESC al lloc web EU 

Informe de seguiment del PAESC 

TOTAL 

BÚGER 

Campanya sensibilització adreçada al petit comerç per 
estalviar energia 

17.376,00 € 8.688,00 € 8.688,00 € 

Campanya sensibilització adreçada als ciutadans per estalviar 
energia 

Redacció projecte: canvi de finestres a l'edifici de l'Ajuntament 

Redacció projecte: substitució enllumenat al camp de futbol 
(poliesportiu) 

Sistema de gestió energètica 2020 

Sistema de gestió energètica 2021 

Pla de mobilitat del municipi 

TOTAL 
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BUNYOLA 

Campanyes específiques per incrementar el percentatge de 
recollida selectiva 

17.990,00 € 8.995,00 € 8.995,00 € 

Campanya estalvi consum d'aigua als equipaments públics i al 
sector domèstic 

Pla de mobilitat del nucli de Bunyola 

Pla contra incendis (Comuna de Bunyola) 

Auditoria energètica a l'escola 
Auditoria energètica al Teatre 

Actualització dades PAESC al lloc web EU 

Informe seguiment del PAESC 

TOTAL 

CALVIÀ 

Campanya sensibilització. Bones pràctiques ambientals: estalvi 
de recursos natural i millora eficiència energètica 

12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Campanya sensibilització. Canvi climàtic: impactes i adaptació 

Redacció del Pla d'adaptació al canvi climàtic a la Finca Pública 
d'Es Galatzó 

Actualització del Pla de prevenció d'incendis a la Finca Publica 
d'Es Galatzó 

TOTAL 

CAMPANET 

Auditoria energètica a l'edifici de l'Escola 

20.100,00 € 10.050,00 € 10.050,00 € 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 20-21 

Redacció projecte: Millora de l'eficiència energètica de 
l'enllumenat públic (nucli urbà Quadre 01) 

Redacció projecte: Millora de l'eficiència energètica de 
l'enllumenat públic (nucli urbà Quadre 02) 

Revisió del Pla de mobilitat urbana sostenible 

Campanya per al turisme en relació a l'estalvi de recursos i  
l'adaptació al canvi climàtic 

campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania per a  
l'estalvi elèctric 

Actualització de dades PAESC al lloc web eu 

Informe de seguiment bianual del PAESC 

TOTAL 
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CAMPOS 

Campanya de sensibilització per a la implantació del servei de 
recollida de la fracció orgànica al nucli urbà de Campos 

16.500,00 € 8.250,00 € 8.250,00 € 

Campanya de sensibilització per incrementar els percentatges 
de recollida selectiva de residus 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

Informe de seguiment del PAESC 

Inventari de l'enllumenat públic del nucli urbà de Sa Ràpita 

Auditoria energètica a la residència i centre d'estades diürnes 
"Sor Maria Rafaela" 

TOTAL 

CAPDEPERA 

Pla contra incendis 

13.923,50 € 6.961,75 € 6.961,75 € 

Campanya adreçada a generadors singulars: reducció borses 
de plàstic 

Campanya adreçada a particulars: reducció borses de plàstic 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

Actualització dades PAESC al lloc web EU 

Informe de seguiment del PAESC 

TOTAL 

CONSELL 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a 
l'aparcament del poliesportiu 

17.999,90 € 8.999,95 € 8.999,95 € 

Redacció projecte: millora d'eficiència energètica de 
l'enllumenat públic 

Campanya sensibilització adreçada a la ciutadania per estalvi 
energètic 

Campanya per reduir el consum domèstic d'aigua 

Auditoria energètica de l'edifici de l'Ajuntament 

Manteniment del sistema de gestió i comptabilitat energètica 

TOTAL 

COSTITX 

Campanya per incrementar el percentatge de recollida 
selectiva 

22.009,90 € 11.004,95 € 11.004,95 € 

Campanya per estalviar els consums públics i del sector privat 
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Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Informe de seguiment del PAESC 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

Auditoria energètica al CEIP Nadal Campaner Arrom 

Auditoria energètica a l'Ajuntament 

Redacció projecte: autoconsum fotovoltaiques al CEIP Nadal 
Campaner Arrom 

Redacció projecte: autoconsum fotovoltaiques a l'Ajuntament 

Redacció projecte: canvi tancament Saló Casal de Cultura 

Informe tècnic: climatització  Ajuntament (Bomba de calor) 

Memòria: canvi fanals Casal de Cultura 

Memòria: canvi fanals carrer Caps de Bou 

Memòria: millora aire condicionat Biblioteca 

Memòria: millora enllumenat Museu 

TOTAL 

DEIÀ 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica sobre pèrgola a Sa 
Cala 

20.800,00 € 10.400,00 € 10.400,00 € 

Redacció projecte:  instal·lació fotovoltaica de 31,32 kWp a 
S'Empeltada 

Campanya de sensibilització: Imatge de municipi sostenible 
Segell DEIÀ-SOSTENIBLE 

Campanya de sensibilització: Bones pràctiques sostenibles 
adreçada a hotels i restaurants 

Campanya sensibilització:  bones pràctiques sostenibles als 
habitatges vacacionals 

Pla de prevenció d'incendis: zona A 

Pla de prevenció d'incendis: zona B 

Auditoria energètica de l'edifici C/ Porxo, 4 

Auditoria energètica de l'edifici de l'Escola Municipal 

TOTAL 
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ESCORCA 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaiques per autoconsum 
a la coberta de l'edifici de l'Ajuntament d'Escorca 

20.897,95 € 10.448,98 € 10.448,97 € 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaiques per autoconsum 
a la coberta de l'edifici municipal del Centre Mèdic i el Refugi 
de Sa Calobra 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaiques per autoconsum 
a la coberta de l'edifici del magatzem municipal 

Campanya sensibilització: increment del percentatge de 
recollida selectiva adreçada als generadors singulars de Cala 
Tuent i Sa Calobra 

Campanya sensibilització: increment del percentatge de 
reciclatge adreçada a xàrters i  barques 

Sistema de comptabilitat energètica 

Auditoria energètica del Centre de Salut 

Pla municipal de prevenció d'incendis 

TOTAL 

ESPORLES 

Campanya de sensibilització: reducció i reutilització de residus 

11.000,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 

Campanya de sensibilització: reducció del consum elèctric 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Informe de seguiment del PAESC 

Pla de mobilitat del municipi d'Esporles 

TOTAL 

ESTELLENCS 

Pla de prevenció d'incendis municipal 

21.961,50 € 10.980,75 € 10.980,75 € 

Pla de residus municipal 

Elaboració d'una ordenança municipal de neteja viària, gestió i 
reducció de residus urbans municipals 

Auditoria energètica a l'edifici de l'Ajuntament 

Auditoria energètica a l'edifici La Casa de la Cultura 

Campanya de sensibilització per reduir i gestionar millor els 
residus 
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Campanya de sensibilització de millora de l'eficiència 
energètica 

Projecte millora de l'envoltant tèrmic a edificis públics de 
l'Ajuntament 

TOTAL 

FELANITX 

Campanya informativa per a la implementació del punt 
d'aportació de Cas Concos i incrementar el percentatge de 
recollida selectiva 

8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 
Campanya informativa per a la implementació del punt 
d'aportació de Portocolom i incrementar el percentatge de 
recollida selectiva 

Actualització de dades PAESC al lloc web eu 

Informe de seguiment del PAESC 

TOTAL 

FORNALUTX 

Honoraris redacció projecte: instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum a l'edifici bombeig d'aigua potable 

22.300,00 € 11.150,00 € 11.150,00 € 

Honoraris redacció projecte: instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum a l'edifici de can Xoroi 

Campanyes per reduir el consum domèstic d'aigua 

Campanyes específiques per incrementar el percentatge de 
recollida selectiva 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

Pla contra incendis 

Auditoria energètica a l'ajuntament 

Auditoria energètica en can Xoroi 

TOTAL 

INCA 

Auditoria energètica: piscina coberta municipal 

15.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 

Auditoria energètica: centre de formació del recinte del 
Quarter General Luque 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica sobre la coberta de 
l'edifici de la Policia Local 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica sobre la coberta de 
l'edifici Pavelló M3 del poliesportiu Mateu Canyelles 
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Redacció projecte: ampliació instal·lació fotovoltaica sobre la 
coberta de l'edifici del Museu del Calçat 

Campanya de sensibilització per reduir el consum domèstic 
d'aigua 

Campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania 
vinculada a la renovació de bombetes, electrodomèstics, 
millora d'aïllaments i compra d'energia verda 

TOTAL 

LLORET DE 
VISTALEGRE 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

19.720,42 € 9.860,21 € 9.860,21 € 

Pla de mobilitat: millora de l'ordenació del transit al nucli urbà 

Campanya de sensibilització per incrementar el percentatge 
de recollida selectiva en els domicilis 

Campanya de sensibilització per incrementar el percentatge 
de recollida selectiva adreçada als generadors singulars 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Informe de seguiment del PAESC 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica per autoconsum als 
edificis de l'Escola 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica per autoconsum als 
edificis del Centre de Salut  

Auditoria energètica d'instal·lació de calefacció i producció 
d'ACS i control de l'Escola 

TOTAL 

LLOSETA 

Campanya sensibilització: estalvi energètic 

18.700,00 € 9.350,00 € 9.350,00 € 

Campanya per reduir el consum domèstic d'aigua 

Pla de prevenció contra incendis forestals 

Sistema de comptabilitat energètica (20-21) 

Redacció projecte: millora de l'eficiència energètica de 
l'enllumenat públic a edificis municipals 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica en cobertes de la 
piscina i pavelló (50 kW) 
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TOTAL 

LLUBÍ 

Redacció projecte: millora eficiència energètica sostenible de 
l'enllumenat públic al sector DESAIGUA (LÍNIA 1) 

18.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

Redacció projecte: millora eficiència energètica sostenible de 
l'enllumenat públic al sector DESAIGUA (LÍNIA 2i 3) 

Campanya informativa, porta a porta, per al compliment del 
reciclatge de residus 

Implantació del programa EURONET 50/50 al CEIP Duran 
Estrany 

Sistema de comptabilitat energètica 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

informe seguiment del PAESC 

  

LLUCMAJOR 

Campanya ambiental per a l'increment dels percentatges de 
recollida selectiva 

14.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

Campanya d'implementació de recollida selectiva porta a 
porta al nucli urbà de Llucmajor 

Redacció projecte tècnic per a legalització, reforma i 
adequació del punt verd de Son Gall (Llucmajor) 

Redacció projecte tècnic per a legalització, reforma i 
adequació del punt verd de S'Arenal 

Actualització del PAESC segons nous criteris de l'oficina del 
Pacte de les Batlies de la UE 

Informe de seguiment biennal d'implantació del PAESC al 
municipi de Llucmajor 

TOTAL 

MANACOR 

Redacció projecte: instal·lació de plaques fotovoltaiques en 
equipaments municipals (aprox. 50 kWp) al Centre Cívic de 
Cales de Mallorca 

15.050,00 € 7.525,00 € 7.525,00 € 
Redacció projecte: instal·lació de punts dobles de recàrrega 
per a vehicles elèctrics a Son Macià 

Redacció projecte: substitució dels equips d'aire condicionat a 
l'edifici de l'Ajuntament 
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Pla d'autoprotecció i prevenció d'incendis en zones municipals 
amb alt risc d'incendi 

Campanya de sensibilització adreçada a la població per 
fomentar l'estalvi energètic en la llar 

Campanya de sensibilització adreçada a la població per 
promoure les energies renovables i la compra de vehicles 
elèctrics 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Informe de seguiment del PAESC 

TOTAL 

MANCOR DE LA 
VALL 

Auditoria energètica de l'edifici de l'Ajuntament 

22.234,90 € 11.117,45 € 11.117,45 € 

Auditoria energètica del Teatre municipal 

Sistema de comptabilitat energètica 2020 

Sistema de comptabilitat energètica 2021 

Redacció projecte: millora de l'eficiència energètica de 
l'enllumenat públic de Mancor de la Vall 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a 
l'edifici Casal de Cultura 

Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) 

Pla municipal de prevenció d'incendis 

Actualització dades PAESC al lloc Web  

Informe de seguiment del PAESC 

Campanya de sensibilització d'estalvi energètic 

TOTAL 

MARIA DE LA SALUT 

Pla de mobilitat del municipi 

17.999,95 € 8.999,98 € 8.999,97 € 

Campanya sensibilització: prevenció de residus 

Campanya sensibilització: estalvi de consum d'aigua en el 
sector domèstic 

Pla d'emergència 

Informe de seguiment del PAESC 

Sistema de comptabilitat energètica 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

TOTAL 
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MARRATXÍ 

Servei de comptabilitat energètica 20-21  

15.050,00 € 7.525,00 € 7.525,00 € 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Informe de seguiment del PAESC 

Campanya sensibilització adreçada a dependències municipals 
per fomentar i consolidar bones pràctiques ambientals 

Campanya per donar conèixer els impactes del canvi climàtic i 
la necessitat de mesures d'adaptació 

Redacció projecte instal·lació de marquesina fotovoltaica al 
CEIP Nova Cabana  

Redacció projecte instal·lació de marquesina fotovoltaica 
edifici municipal d'ús administratiu 

TOTAL 

MONTUÏRI 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica pel  autoconsum a 
l'ajuntament 

18.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica pel autoconsum a 
l'edifici de Ca ses Monges 

Campanya de sensibilització: foment de l'ús racional d'energia 
i les energies renovables en el sector terciari 

Campanyes de sensibilització adreçada a la ciutadania 
vinculades amb la renovació de bombetes, electrodomèstics, 
millora dels aïllaments, compra verda i energies renovables 

Campanya pel control de plagues que afecten a la salut: 
mosquit tigre, vespa asiàtica, etc. 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

Actualització del PAESC al lloc web 

Informe de seguiment del PAESC 

TOTAL 

MURO 

Auditoria energètica a l'edifici municipal de la platja de Muro 

15.980,75 € 7.990,38 € 7.990,37 € 
Campanya de sensibilització per la inclusió de mecanismes 
estalviadors d'aigua als habitatges 
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Campanya de prevenció d'incendis forestals 

Actualització del lloc web www.pactodelosalcaldes.eu 

Informe de seguiment del PAESC 

Pla de prevenció d'incendis forestals al municipi 

Elaboració d'un estudi per a l'eficiència de la gestió dels 
recursos hídrics 

  

PALMA TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

PETRA 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a 
l'edifici de bombeig d'aigua potable 

19.999,90 € 9.999,95 € 9.999,95 € 

Redacció projecte: instal·lació  fotovoltaica d'autoconsum a 
l'edifici del poliesportiu municipal 

Campanya per incrementar el percentatge de recollida 
selectiva 

Campanya per reduir el consum domèstic d'aigua 

Sistema de comptabilitat energètica 

Auditoria energètica a l'Ajuntament 

Auditoria energètica a la zona esportiva 

TOTAL 

POLLENÇA 

Redacció projecte tècnic d'una instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum a la piscina coberta del Port de Pollença 

16.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

Redacció projecte tècnic de rehabilitació de l'envoltant tèrmic 
actual de la piscina coberta del Port de Pollença per reduir la 
demanda energètica en climatització 

Campanya sensibilització adreçada als consum comercials per 
a la reducció del consum energètic actual.  

Campanya sensibilització adreçada als consum domèstics per a 
la reducció del consum energètic actual.  

Auditoria energètica de la piscina coberta del Port de Pollença 

Auditoria energètica de l'escola municipal CEIP Port de 
Pollença 

TOTAL 
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PORRERES 

Campanya sensibilització per incrementar el percentatge de la 
recollida selectiva i optimitzar el servei 

15.996,76 € 7.998,38 € 7.998,38 € 

Campanya sensibilització: estalvi de consums d'aigua en els 
equipaments públics i en el sector domèstic 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Informe de seguiment del PAESC 

Redacció projecte: augment de potencia i millores 
energètiques al camp de futbol municipal "Ses Forques" 

Memòria: canvi d'il·luminació de l'edifici de l'ajuntament de 
Porreres 

Servei de gestió i comptabilitat energètica 

TOTAL 

PUIGPUNYENT 

Redacció projecte: implantació sistema de lectura del parc de 
comptadors 

20.100,00 € 10.050,00 € 10.050,00 € 

Pla municipal de gestió de l'aigua 

Pla hidrològic: recerca de nous recursos hidrogeològics per a 
l'abastament urbà 

Campanya sensibilització ciutadana: foment del reciclatge de 
residus 

Campanya de sensibilització ciutadana: foment de l'estalvi 
d'aigua i altres recursos mediambientals 

Servei de comptabilitat energètica 20-21  

Actualització dades PAESC al lloc web EU 

Informe de seguiment del PAESC 

TOTAL 

SA POBLA 

Pla de prevenció contra incendis  

16.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

Servei de comptabilitat energètica 

Pla de gestió de l'aigua al municipi de sa Pobla 

Actualització dades PAESC al lloc web EU 

Informe de seguiment del PAESC 

Campanya per fomentar l'estalvi i l'ús racional de l'energia al 
terme municipal 
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Campanya en matèria d'energia adreçada als treballadors 
municipals  

TOTAL 

SANT JOAN 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaica a l'edifici de la 
tercera edat i piscina 

20.100,00 € 10.050,00 € 10.050,00 € 

Redacció projecte: dotació de més places a l'aparcament 
públic 

Pla de mobilitat del municipi 

Pla de prevenció d'incendis a les zones públiques CP Son Juny i 
Puig de Consolació 

Campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania 
vinculada amb la renovació de bombetes, electrodomèstics, 
millora aïllaments i compra d'energia verda. 

Campanya de sensibilització per augmentar el percentatge de 
recollida selectiva 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

TOTAL 

SANT LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

Informe de seguiment del PAESC 

16.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

Pla de mobilitat de Son Carrió 

Pla de mobilitat de  de la zona costanera del municipi de Sant 
Llorenç 

Redacció projecte bàsic de remodelació i millora d'enllumenat 
públic del tram del Pg. Marítim de Cala Millor entre el C/ Sol 
Naixent i l'Av. Llevant de Sant Llorenç des Cardassar 

Redacció projectes de remodelació del Pg. de vianants 
Cristòfol Colom de Cala Millor 

TOTAL 

SANTA EUGÈNIA 

Pla de mobilitat del municipi 

15.989,50 € 7.994,75 € 7.994,75 € 

Pla de prevenció d'incendis 

Servei de gestió i comptabilitat energètica 

Campanya sensibilització: renovació bombetes, 
electrodomèstics, aïllaments i compra d'energia verda                                       
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Campanya de sensibilització: reducció del consum domèstic 
d'aigua  

TOTAL 

SANTA MARGALIDA 

Honoraris projecte reforma enllumenat Son Serra (Germanor a 
Veneçuela) 

16.500,00 € 8.250,00 € 8.250,00 € 

Honoraris projecte reforma enllumenat Son Serra (Germanor) 

Honoraris projecte reforma enllumenat Son Serra (Vial 
d'accés) 

Sistema de gestió i comptabilitat energètica 

Auditoria energètica instal·lacions esportives 

Auditoria energètica enllumenat públic 

Informe de seguiment del PAESC 

Actualització dades PAESC  al lloc web EU 

Campanya de sensibilització residus porta a porta 

TOTAL 

SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

Redacció projecte: substitució LEDs Polígon Son Llaüt 

18.700,00 € 9.350,00 € 9.350,00 € 

Redacció projecte: substitució de lluminàries del camp de 
futbol de Santa Mª del Camí, amb incorporació de punt de 
recàrrega doble per a vehicles elèctrics 

Sistema de comptabilitat energètica 

Campanya de sensibilització: foment de l'ús racional d'energia 
i les energies renovables  

Actualització dades PAESC al lloc web EU 

Informe de seguiment del PAESC 

Auditoria energètica a diferents edificis municipals 

Projecte d'inversió substitució LEDs al camp d'esports 

TOTAL 

SANTANYÍ 

Pla de prevenció i gestió de residus del municipi de Santanyí 
amb l'objectiu d'incrementar el percentatge de recollida 
selectiva del municipi 16.500,00 € 8.250,00 € 8.250,00 € 

Informe del seguiment del PAESC 
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Actualització de dades PAESC al lloc web eu 

Campanya implantació  de la recollida de la fracció orgànica al 
nucli urbà de s'Alqueria Blanca 

Campanya d'implantació del sistema de recollida porta a porta 
dels residus del sector domèstic i de serveis a s'Alqueria 
Blanca 

Implantació del sistema d'informació, gestió i comptabilitat 
energètica 

Redacció projecte: creació d'un aparcament amb pèrgola solar 
i punts de recàrrega 

TOTAL 

SELVA 

Actualització de dades PAESC al lloc web eu 

20.092,18 € 10.046,09 € 10.046,09 € 

Informe de seguiment del PAESC 

Auditoria energètica a l'enllumenat equipaments esportius al 
municipi de Selva 

Auditoria energètica a l'enllumenat públic del municipi de 
Selva 

Contractació d'un sistema de gestió i comptabilitat energètica 
2020 

Contractació d'un sistema de gestió i comptabilitat energètica 
2021 

Campanya de sensibilització adreçada al petit comerç 
municipal per estalvi d'energia 

Campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania per 
estalvi energètic 

Redacció projecte: reforma de l'enllumenat del camp de futbol 
del poliesportiu municipal de Selva 

Redacció projecte: adequació de la instal·lació elèctrica del 
cementeri municipal de Moscari, així com la substitució de les 
lluminàries existents 

Redacció projecte: adequació de la instal·lació elèctrica del 
cementeri municipal de Biniamar, així com la substitució de les 
lluminàries existents 

TOTAL 
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SENCELLES 

Redacció projecte per habilitar zona d'aparcament Fossaret 

20.100,00 € 10.050,00 € 10.050,00 € 

Redacció projecte per habilitar zona d'aparcament els Molins 

Pla de mobilitat 
Pla prevenció d'incendis 

Campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania: 
renovació de bombetes, electrodomèstics, millora d'aïllaments 
i compra d'energia verda 

Campanyes d'autocompostatge i reutilització de restes de 
jardineria i dels menjadors escolars 

Servei de comptabilitat energètica  

Climatització de Casa de Cultura Can Garau 

TOTAL 

SES SALINES 

Servei de gestió i comptabilitat energètica 

20.100,00 € 10.050,00 € 10.050,00 € 

Actualització de dades PAESC al lloc web eu 

Informe de seguiment del PAESC 

Redacció projecte, instal·lació fotovoltaica al CEIP Colònia de 
Sant Jordi (25kW) 

Redacció projecte, instal·lació fotovoltaica a la Colònia de Sant 
Jordi (25kW) 

Auditoria energètica del CEIP Colònia de Sant Jordi del TM  Ses 
Salines 

Auditoria energètica del Centre Cívic de la Colònia de Sant 
Jordi al TM Ses Salines 

Campanya de conscienciació amb el reciclatge i separació de la 
fracció orgànica 

Pla de prevenció d'incendis forestals al TM Ses Salines (Fase 1) 

TOTAL 

SINEU 

Campanya: reducció de residus i millora del reciclatge al 
Mercat 

13.999,90 € 6.999,95 € 6.999,95 € Campanya: reducció de residus i millora del reciclatge porta a 
porta (Inspecció tècnica de residus) 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 
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Informe de seguiment del PAESC 

Redacció projecte: millora de l'eficiència de l'enllumenat 
públic al Polígon industrial 

Redacció projecte: millora de l'eficiència de l'enllumenat 
públic al carrer Estació 

TOTAL 

SOLLER 

Estudi per la revisió i actualització Ordenança municipal 
reguladora de la neteja viària i residus urbans de Sóller 

16.500,00 € 8.250,00 € 8.250,00 € 

Estudi per l'establiment de camins escolars 

Campanya d'implementació de la fracció orgànica al sector de 
la restauració i alimentació 

Campanya d'assessorament per a la correcta implantació de la 
recollida de matèria orgànica als grans establiments hotelers 
de Sóller 

Pla de mobilitat al Moll Vell del Port de Sóller 

Pla de mobilitat de la plaça Constitució de Sóller 

TOTAL 

SON SERVERA 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 

14.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

Informe de seguiment del PAESC 

Estudi viabilitat per a la implantació d'un sistema de bicicleta 
pública 

Campanya informativa porta a porta per incrementar el 
percentatge de recollida selectiva 

Campanya, adreçada a generadors singulars, per incrementar 
el percentatge de recollida selectiva 

Redacció projecte: instal·lació fotovoltaiques a edificis 
municipals 

TOTAL 

VALLDEMOSSA 

Renovació sistema de comptabilitat energètica 

22.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 
Pla de prevenció d'incendis  

Informe de seguiment del PAESC 

Actualització de les dades PAESC al lloc Web 
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Pla de gestió de l'aigua i recerca de nous recursos d'aigua 
subterrània 

Campanya sensibilització: foment de l'ús racional de l'energia i 
renovables al terme municipal 

Campanya sensibilització: increment del percentatge de 
recollida selectiva al terme municipal 

Redacció projecte millora de l'eficiència energètica de 
l'enllumenat de Sa Marina de Valldemossa 

Redacció projecte millora de l'eficiència energètica de 
l'enllumenat públic de la urb. Sant Vicent Ferrer 

TOTAL 

VILAFRANCA DE 
BONANY 

Redacció projecte: enllumenat públic 

20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Redacció projecte: enllumenat interior 

Pla de mobilitat del municipi 

Campanya sensibilització: Estalvi d'energia 

Campanya sensibilització: Estalvi d'aigua 

Campanya sensibilització: Residus  

Sistema de comptabilitat energètica 

Auditoria energètica: instal·lacions esportives Es Molí Nou 

Auditoria energètica: CEIP Es Cremat 

TOTAL 

  893.970,17 € 446.985,10 € 446.985,07 € 
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ACCIONS D’INVERSIÓ 

AJUNTAMENT FINALITAT SUBVENCIÓ 
TOTAL 

SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

2020 

SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

2021 

ALARÓ 

Millora de l'eficiència 
energètica, enllumenament 
públic exterior. Canvi de 
bombetes LED al camp d'esports 
municipal 

44.743,28 22.371,64 22.371,64 

 

ALCÚDIA 

Obra d'instal·lació fotovoltaica 
amb una potència pic de 22.360 
Wp al CEIP s'Hort des Fassers 24.550,00 12.275,00 12.275,00 

 

ALGAIDA 

Instal·lació  elèctrica per a la 
producció d'energia elèctrica 
mitjançant tecnologia solar 
fotovoltaica a l'ajuntament 
d'Algaida 

32.894,60 16.447,30 16.447,30 
Substitució enllumenat VSAP a 
LED al carrer Ribera d'Algaida 

Substitució enllumenat VSAP a 
LED al carrer Roca d'Algaida 

Substitució d'equips d'aire 
condicionat 

 

ANDRATX 

Canvi de lluminàries camp de 
futbol Melissa Nicolau i sa Plana 34.000,00 17.000,00 17.000,00 

 

ARIANY 

Substitució i millora d'eficiència 
energètica de l'enllumenat 
públic d'Ariany 46.376,08 23.188,04 23.188,04 

 

ARTÀ 

Millora eficiència energètica 
enllumenat Pl. Conqueridor 

35.784,52 17.892,26 17.892,26 Millora eficiència energètica 
enllumenat C/Major 

 

BANYALBUFAR 

Substitució d'un vehicle de la 
flota municipal (+ de 10 anys), 
per un 100% elèctric 

59.710,70 29.855,35 29.855,35 Substitució enllumenat públic a 
carrers municipals 

 

BINISSALEM 

Canvi de lluminàries als edificis i 
monuments municipals 

44.568,32 22.284,16 22.284,16 Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a Can Gelabert 
(20 kW) 
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BÚGER 

Substitució vidrieres a l'edifici 
consistorial 

63.314,06 31.657,03 31.657,03 

Substitució de lluminàries al 
camp de futbol municipal 
(poliesportiu) 

Substitució d'un vehicle de la 
flota municipal (+ de 10 anys), 
per un 100% elèctric 

 

BUNYOLA 

Instal·lació d'un punt de 
recàrrega per a vehicles elèctric 
a l'aparcament de la Costa de 
s'Estació 

45.100,00 22.550,00 22.550,00 Millora de l'eficiència energètica 
de l'enllumenat públic: 
substitució de làmpades de 
vapor de mercuri per làmpades 
LED 

 

CALVIÀ 

Substitució d'un vehicle 
municipal (+10 anys) per un 
altre 100% elèctric 20.575,00 10.287,50 10.287,50 

 

CAMPANET 

Millora de l'eficiència energètica 
d'enllumenat públic (nucli urbà 
quadre 01) 

55.200,00 27.600,00 27.600,00 Millora de l'eficiència energètica 
d'enllumenat públic (nucli urbà 
quadre 02) 

 

CAMPOS 

Millora de l'eficiència energètica 
de la instal·lació d'enllumenat 
públic corresponent als carrers 
Camí de Ciutat Vell i 
Formentera, de Campos. 

34.000,00 17.000,00 17.000,00 

 

CAPDEPERA 

Substitució d'un vehicle de la 
flota municipal (+ de 10 anys), 
per un 100% elèctric 29.040,00 14.520,00 14.520,00 

 

CONSELL 

Millora de l'eficiència energètica 
a l'enllumenat públic del Camí 
de Muntanya 

55.200,00 27.600,00 27.600,00 Substitució d'un vehicle de la 
flota municipal de més de 10 
anys per un 100% elèctric 

 

COSTITX 

Canvi tancament Saló Casal de 
Cultura 

63.200,08 31.600,04 31.600,04 Projecte enllumenat Plaça Mare 
de Déu de Lluc 

Projecte autoconsum 
ajuntament 
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Projecte autoconsum CEI Nadal 
Campaner Arrom (Escola Nova) 

Substitució fanals Casal de 
Cultura 

Substitució fanals Carrer Caps 
de Bou 

Substitució aire condicionat 
Biblioteca 

Substitució enllumenat Museu 

 

DEIÀ 

Instal·lació autoconsum 
fotovoltaic s'Empeltada 31,32 
kWp i noves  estructures  

54.114,92 27.057,46 27.057,46 

Instal·lació pèrgola fotovoltaica 
per l'enllumenat públic de Cala 
Deià 

Renovació tancaments i 
envidriats Sa Tanca 

 

ESCORCA 

Instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum a la coberta de 
l'edifici de l'Ajuntament 
d'Escorca 

57.404,20 28.702,10 28.702,10 

Instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum a la coberta dels 
edificis municipals del Centre 
Metge i del Refugi de Sa Calobra 

Instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum a la coberta del 
magatzem municipal de Sa 
Calobra 

Millora de l'envoltant  tèrmic i  
millora energètica del edifici 
municipal del Centre Metge de 
Sa Calobra 

Instal·lació de doble punt de 
recàrrega de vehicles elèctrics a 
Sa Calobra i Son Massip 

TOTAL 

ESPORLES 

Substitució d'enllumenat per 
LED al Centre Cotoner 

41.500,00 20.750,00 20.750,00 

Substitució focus al pavelló IES 
per focus LED 

Substitució de fanals per fanals 
LED 

TOTAL 

ESTELLENCS 

Substitució envidriament a 
l'edifici de l'Ajuntament per 
reduir més d'un 30 % la 
demanda energètica  

64.850,00 32.425,00 32.425,00 

TOTAL 

FELANITX 
Adquisició d'un vehicle 100% 
elèctric 31.871,68 15.935,84 15.935,84 
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FORNALUTX 

Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum a l'edifici de 
bombeig d'aigua potable 

65.200,00 32.600,00 32.600,00 

Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum a l'edifici de can 
Xoroi 

Canvi d'il·luminació interior  a 
l'edifici de can Xoroi 

 

INCA 

Substitució d'un vehicle 
municipal (+ 10 anys) per un 100 
% elèctric 24.550,00 12.275,00 12.275,00 

 

LLORET DE 
VISTALEGRE 

Substitució d'un vehicle de la  
flota municipal ( + de 10 anys) 
per un altre 100 % elèctric 

65.200,00 32.600,00 32.600,00 Reforma de l'enllumenat del 
campanar de l'edifici de 
l'Ajuntament 

 

LLOSETA 

Execució del projecte de millora 
de l'eficiència energètica a 
edificis municipals (poliesportiu) 45.100,00 22.550,00 22.550,00 

 

LLUBÍ 

Projecte elèctric de millora 
eficiència energètica sostenible 
al sector Desaigua (línia 2 i 3) 

48.300,00 24.150,00 24.150,00 
Projecte elèctric de millora 
eficiència energètica sostenible 
al sector Desaigua (línia 1) 

  

LLUCMAJOR 

Substitució luminàries C/ Marina 
i trams C/ Francesç  i C/ 
Hispanitat 24.526,81 12.263,41 12.263,40 

 

MANACOR 

Millora d'aïllaments tèrmics 
(substitució de vidres) i 
instal·lació de climatització a la 
nau de la brigada de Manacor 
(carrer Pilar) 

24.550,00 12.275,00 12.275,00 

Millora d'aïllaments tèrmics 
(substitució de vidres) i 
instal·lació de climatització a la 
nau de la brigada de Porto 
Cristo (carrer Gual,1) 

Instal·lació punt doble de 
recàrrega per a vehicles elèctrics 
a Cala Murada 

Instal·lació punt doble de 
recàrrega per a vehicles elèctrics 
a l'Auditori de Manacor 
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Instal·lació punt doble de 
recàrrega per a vehicles elèctrics 
a Cales de Mallorca 

Instal·lació punt doble de 
recàrrega per a vehicles elèctrics 
a S'Illot 

 

MANCOR DE LA 
VALL 

Millora de l'eficiència energètica 
de l'enllumenat públic de 
Mancor de la Vall 

65.200,00 32.600,00 32.600,00 Instal·lació fotovoltàica per 
l'autoconsum sobre la coberta 
de l'edifici del Casal de la cultura 

 

MARIA DE LA 
SALUT 

Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum a la coberta del 
Poliesportiu municipal 54.000,00 27.000,00 27.000,00 

 

MARRATXÍ 

Substitució de lluminàries VSAP 
per LED C/ Licorers i C/ Celleters 

24.550,00 12.275,00 12.275,00 Instal·lació punts dobles de 
càrrega per a vehicles elèctrics 

 

MONTUÏRI 

Instal·lació fotovoltaica pel 
autoconsum a l'ajuntament 

55.200,00 27.600,00 27.600,00 

Reducció de pèrdues tèrmiques 
pels tancaments de vidre de 
l'ajuntament 

Substitució de làmpades 
al·lògenes per LED a Ca ses 
Monges 

 

MURO 

Instal·lació punt doble de 
recàrrega per a vehicles elèctrics 

45.100,00 22.550,00 22.550,00 Substitució d'un vehicle de la 
flota municipal (+ de 10 anys), 
per un 100% elèctric 

  

PALMA 
  

0,00 0,00 0,00 
TOTAL 

PETRA 

Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum  en edificis 
municipals: Camp de futbol 

55.200,00 27.600,00 27.600,00 
Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum  en edificis 
municipals: (Edifici bombeig 
aigua potable) 
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POLLENÇA 

Obres de rehabilitació de 
l'envolvent actual de la piscina 
coberta del Port de Pollença per 
a la reducció de la demanda 
energètica en climatització. 

34.000,00 17.000,00 17.000,00 

 

PORRERES 

Canvi d'il·luminació del camp de 
futbol municipal "Ses Forques" 45.100,00 22.550,00 22.550,00 

 

PUIGPUNYENT 

Punt doble de recàrrega per a 
vehicles elèctrics( Plaça de Son 
Bru) 

48.825,36 24.412,68 24.412,68 

Instal·lació fotovoltaica en règim 
d'autoconsum a l'escoleta 
municipal 

Millora climatització de l'edifici 
de l'Ajuntament Vell 

Canvi enllumenat públic a LED  

 

SA POBLA 

Millora de l'eficiència energètica 
en instal·lacions de climatització 
edifici Ajuntament 

34.000,00 17.000,00 17.000,00 
Millora de l'eficiència energètica 
enllumenat Sector Blanquerna 

 

SANT JOAN 

Instal·lació fotovoltaica per a  
autoconsum a l'edifici de la 
tercera edat i a la piscina 55.199,99 27.600,00 27.599,99 

 

SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR 

Instal·lació d'un punt doble de 
recàrrega de vehicles elèctrics 

45.100,00 22.550,00 22.550,00 

Millora de l'eficiència energètica 
a l'enllumenat públic existent a 
la zona costanera de Sant 
Llorenç 

 

SANTA EUGÈNIA 

Substitució enllumenat del 
Camp de Futbol municipal 

65.200,00 32.600,00 32.600,00 

Instal·lació punt de recàrrega 
cotxes elèctrics 

Adquisició d'un vehicle elèctric  

 

SANTA 
MARGALIDA 

Execució del projecte: reforma 
enllumenat Son Serra (Vial 
d'accés) 33.949,96 16.974,98 16.974,98 

 

SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

Projecte d'inversió substitució 
LEDs al camp d'esports 

45.100,00 22.550,00 22.550,00 
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Projecte d'instal·lació punt de 
recàrrega doble per a vehicles 
elèctrics 

 

SANTANYÍ 

Substitució de lluminàries de 
l'enllumenat públic per altres 
més eficients 34.000,00 17.000,00 17.000,00 

 

SELVA 
Canvi d'enllumenat al camp de 
futbol del Poliesportiu de Selva 55.200,00 27.600,00 27.600,00 

 

SENCELLES 

Climatització del Casa de Cultura 
Can Garau 

41.926,86 20.963,43 20.963,43 Instal·lació de fotovoltaiques 
d'autoconsum al CEIP municipal 

 

SES SALINES 

Projecte de millora de 
l'envoltant tèrmic de les 
dependències municipals Pl 
Major, 1, planta 2, del nucli de 
Ses Salines 

55.200,00 27.600,00 27.600,00 

 

SINEU 

Millora de l'eficiència energètica 
de l'enllumenat públic al Polígon 
Industrial Vial E 

55.200,00 27.600,00 27.600,00 
Millora de l'eficiència energètica 
de l'enllumenat públic al Carrer 
Estació 

 

SOLLER 

Substitució de finestres a 
l'edifici de l'ajuntament de 
Sóller 

33.934,93 16.967,47 16.967,46 Millora de l'eficiència energètica 
de la il·luminació interior de 
l'edifici consistorial municipal 

 

SON SERVERA 

Substitució d'enllumenat públic 
per LED 

34.000,00 17.000,00 17.000,00 Substitució d'un vehicle de la 
flota municipal (+ de 10 anys), 
per un 100% elèctric 

 

VALLDEMOSSA 
Millora de l'enllumenat públic 
de la urb. George Sand 65.200,00 32.600,00 32.600,00 

 

VILAFRANCA DE 
BONANY 

Canvi il·luminació LED de les 
faroles de SAP a l'enllumenat 
públic 

55.200,00 27.600,00 27.600,00 Canvi il·luminació a LED 
instal·lacions esportives Es Molí 
Nou 

TOTAL 

  2.371.011,35 1.185.505,69 1.185.505,66 

 


