Pacte de les Batlies
per al Clima i
l’Energia
Mallorca
Reunió coordinadors territorials de les
Illes Balears. 22 d’abril de 2021

Cronologia del Pacte de les Batlies a Mallorca


Abans del 2011, 16 municipis de les illes signen els compromisos 2020 del PB.
Implicacions: Disposaven 1 any des de l'adhesió per elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) i cada 2

anys havien d’entregar un informe de seguiment d’aquest PAES.



2011, aquests municipis amb l’assessorament del GOIB redacten el PAES i l’entreguen a la COMO per la
seva aprovació.



Febrer del 2011, el Consell de Mallorca s'adhereix al Pacte de les Batlies com a Coordinador Territorial.



2015, la Covenant of Mayors adapta la iniciativa del Pacte de les Batlies per l’Energia Sostenible al clima i
passa a anomenar-se Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia Sostenible i planteja uns nous objectius
més ambiciosos per l’any 2030.



2016, 20 municipis per iniciativa de la FELIB signen els compromisos 2030 del PB sense saber massa bé que
implica aquesta adhesió.



Finals de 2016, Consell de Mallorca des del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
pren la iniciativa d’impulsar el Pacte de les Batlies entre els Ajuntaments adherits.
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24 de gener de 2017, es signa Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, del Govern de les Illes Balears i el
Consell de Mallorca per impulsar el Pacte de les Batlies en el àmbit de l’illa de Mallorca (BOIB núm 41,
de 6 d’abril de 2017) .



2017, es contracta una empresa per la realització d’un Inventari d’Emissions de Referència (IRE) a nivell
de tota l’illa de Mallorca.



Desembre de 2017, s’inicien una sèrie de reunions amb els diferents municipis de l’illa amb la finalitat
d’esbrinar quin interès polític, medis i disposició de complir amb els compromisos del PB.



Març de 2018, CIM contracte mitjançant un contracte Programa de caràcter temporal a 2 persones
dedicades a la implantació del PB a Mallorca.



Abril de 2018, l’empresa contractada lliure al CIM l’IRE de tots el municipis de l’Illa.



Març a juliol de 2018, el CIM juntament amb la Direcció General d’Energia del GOIB elaboren tota una
sèrie de documents per facilitar la redacció dels PAESC als municipis.



Tercer trimestre de 2018, els Ajuntament adherits anomenen un Gestor energètic municipal, que serà la
persona encarregada d’impulsar i coordinar el Pacte de les Batlies dins el seu municipi. (Art. 9 LCCTE)
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Juliol de 2018, el CIM treu la primera convocatòria de subvencions per la redacció de PAESC.



Octubre de 2018, el CIM firma com a Coordinador Territorial els compromisos 2030 del Pacte de les
Batlies.



Finals 2018 a primer semestre del 2019 - 32 municipis redacten el PAESC, o l’adaptació del PAES a
PAESC. Per la redacció utilitzen la metodologia de la COMO i la proposada pels 2 coordinadors
territorials. Després de l’aprovació del PAESC en el Ple de la Corporació municipal, l’envien a la COMO
per la seva aprovació.



Finals de 2018 i gener 2019, resta de municipis de l’illa que no estaven adherits al Pacte de les Batlies
s’adhereixen i signen els compromisos 2030 del PB.



2020 – 19 municipis restant redacten el PAESC utilitzant la metodologia de la COMO i la proposada pels
2 coordinadors territorials i l’envien a la COMO per la seva aprovació.



2021 – Palma i Calvià estan redactant el seu PAESC.
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Que implica pels Ajuntaments està adherits als
compromisos 2030 del Pacte de les Batlies


Redactar un Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible, en el termini de 2 anys des de la seva adhesió, per
assolir els objectius 2030 del Pacte de les Batlies, aprovar-lo en el Ple de la Corporació Municipal i enviar-lo a la
Covenant of Mayors per la seva aprovació. (Art. 22 LCCTE)

1.
2.
3.
4.



Objectius 2030 del Pacte de les Batlies
Reducció un 40% de les emissions de CO2 (any base
de referència 2005)
Implantació del 27% energies renovables al municipi
Millora del 27% de l’eficiència energètica del municipi.
Implantació accions d’adaptació al canvi climàtic

Que és un PAESC (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima?
És un document on es proposen una sèrie d’accions i polítiques concretes que ha de dur a terme un municipi per
tal d’assolir els compromisos 2030 signats.



Sectors afectats pel PAESC: Sector domèstic, sector terciari, transport i gestió de residus.
Àmbit Ajuntament: engloba una petita part dels sectors terciari, transport i gestió de residus.



Una vegada entregat el PAESC:
•

Cada 2 anys fer un informe de seguiment d’implantació del PAESC.

•

Cada 4 anys fer un informe de seguiment de l’IRE del municipi.
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Que feim al CIM com a coordinadors territorials?
•

Assessorament als diferents municipis de l’Illa en temes de Pacte de les Batlies.

•

Actuam com intermediaris entre la Covenant of Mayors i els Municipis.

•

Subvencions per redacció de PAESC o per implantació de les accions incloses en

aquest.
•

Creació de documentació informativa per ajudar en la redacció dels PAESC i/o informes
de seguiment. Aquesta documentació la podeu trobar a la l’adreça Pacte de les Batlies

•

Reunions periòdiques amb els gestors energètics municipals.

•

Formació específica als Ajuntaments: Gestor energètic municipal, Gestió i comptabilitat
energètica, Que és el pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i com
m’afecta a mi com a treballador municipal i ciutadà, Edificis de Consum quasi nul i

Manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques i punts de recàrrega.
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Convocatòries de subvencions del CIM


Convocatòria de subvencions 2018-2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles i
Batlesses (BOIB núm. 89 de 19 de juliol de 2018)

o

Dotació econòmica: 600.000,00 €

o

Beneficiaris: 33 municipis.

o

Obligatorietat de tenir nomenat un gestor energètic municipal.

o

Actuacions subvencionables:
o

Ajuntaments tipus A: Redacció del PAESC, Servei de gestió i comptabilitat energètica
durant 1 any.

o

Ajuntaments tipus B: Informe de seguiment del PAES, adaptació del PAES a PAESC i
Servei de gestió i comptabilitat energètica durant 1 any.

o

Imports subvencionats seguint criteris de població. Menys habitants- major import.



El CIM vam participar activament durant la redacció del PAESC:
1.

Participant en les reunions que realitzava l’Ajuntament juntament amb l’empresa redactora
del Pla.

2.

Revisió del PAESC abans de la seva aprovació en el Ple de la corporació municipal.
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Convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme accions incloses al PAESC o PAES
(BOIB núm. 108 de 6 d’agost de 2019)

o

Dotació econòmica: 1.200.000,00 €

o

Beneficiaris: 34 municipis.

o

Obligatorietat de tenir nomenat un gestor energètic municipal.

o

Actuacions subvencionables:

o

Accions genèriques (800.00,00 €)

o

Accions inversió (400.00,00 €)

o

Les accions han d’estar incloses al PAESC i tenir la seva fitxa corresponent, s’ha de
justificar la reducció d’emissions de CO2 i/o altres efectes.

o

Imports subvencionats seguint criteris de població. Menys habitants - major import.
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Convocatòria de subvencions 2019 per actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses
de Mallorca (BOIB núm. 109 de 8 d’agost de 2019)

o

Dotació econòmica: 300.000,00 €

o

Beneficiaris: 19 municipis.

o

Obligatorietat de tenir nomenat un gestor energètic municipal.

o

Actuacions subvencionables:

o
o

Redacció del PAESC, Servei de gestió i comptabilitat energètica durant 1 any.

Imports subvencionats seguint criteris de població. Menys habitants - major import.
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Convocatòria de subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses al PAESC per
assolir els objectius 2030 prevists al Pacte de les Batlies (BOIB núm. 130 de 23 de juliol
de 2020)
o

Dotació econòmica: 3.500.000,00 €

o

Beneficiaris: 53 municipis.

o

Obligatorietat de tenir nomenat un gestor energètic municipal.

o

Actuacions subvencionables:
o

Accions genèriques (1.000.00,00 €)

o

Accions inversió (2,500.00,00 €)

o

Imports subvencionats seguint criteris de població. Menys habitants - major import.

o

Limitació del tipus d’accions que poden sol·licitar i imports màxims.
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Actuacions genèriques subvencionables

•

Honoraris de redacció de projectes, memòries o estudis l’objecte dels quals ajudi a
aconseguir els objectius marcats fins un màxim de 3.000,00 € per actuació i fins un
màxim de 6.000,00 € per Ajuntament.

•

Plans de mobilitat, de residus o contra incendis fins un màxim de 3.000,00 € per pla i un
màxim de 6.000,00 € per Ajuntament.

•

Campanyes de sensibilització fins un màxim de 3.000,00 € per campanya i un màxim
de 6.000,00 € per Ajuntament.

•

Sistema de gestió i comptabilitat energètica fins un màxim de 2.000,00 € per any i un
màxim de 4.000,00 € per Ajuntament.

•

Auditories energètiques fins un màxim de 2.000,00 € per auditoria i un màxim de
4.000,00 € per Ajuntament.

•

Actualització del PAESC al lloc web www.pactodelosalcaldes.eu segons els nous
criteris establerts per la oficina del Pacte de la UE, fins un màxim de 500,00 €.

•

Informe de seguiment del PAESC, per els PAESC aprovats pel ple de l’Ajuntament
durant el 2019, fins un màxim subvencionable de 1.500,00 €
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Actuacions inversió subvencionables
•

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat:

•

Enllumenat públic o de la il·luminació exterior fins un màxim de 30 €/W instal·lat.

•

Enllumenat interior d’edificis o instal·lacions municipals fins un màxim de 20 €/W
instal·lat.

•

Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum en edificis d’ús municipal, valor d’inversió
màxima subvencionable admissible de 1,5 €/Wp instal·lat, fins un màxim de 50 Wp
instal·lats.

•

Millora eficiència energètica en instal·lacions d’ACS i/o climatització:
•

Bomba de calor o plantes refredadores fins un màxim de 200,00 €/kWt.

•

Calderes de biomassa: fins un màxim de 250,00 €/Wt.

•

Altres sistemes que suposin, com a mínim, un estalvi energètic d’un 30%.

•

Millora envoltant tèrmica d’edificis municipals amb l’objectiu de reduir la demanda
energètica en calefacció i climatització d’un edifici existent o d’algun dels elements que
el componen.

•

Instal·lació de punts dobles de càrrega de vehicles elèctrics, fins un màxim
subvencionable de 7.000,00 €/punt.

•

Substitució de vehicles municipals de més de 10 anys per un vehicle 100% elèctric.
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Contactes Pacte de les Batlies Mallorca
paesc@conselldemallorca.net

Xisca Pastor – 971219843 - fpastor@conselldemallorca.net
Joana Reus – 971219752 – jreus2@conselldemallorca.net
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