
Desenvolupament Local – Àrea de Subvencions 
 

Nom de la convocatòria  

 
Subvencions per a la millora de l’eficiència 
energètica als edificis d’habitatges de les Illes 
Balears 
 

BOIB  
 
BOIB nº85 de 05-07-2016 
 

Objecte 

 
a) Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant de 
l’edifici.  
b) Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions 
tèrmiques.  
c) Substitució de fonts d’energia convencional per 
energies renovables. 
 
També es pot subvencionar:  
a) Honoraris professionals satisfets per a l’elaboració 
dels certificats d’eficiència energètica i de l’informe 
d’avaluació d’edificis.  
b) Honoraris dels professionals tècnics per a la redacció 
dels projectes, memòries tècniques i direccions d’obra de 
les actuacions de millora, sempre que siguin 
reglamentàriament exigibles.  
c) Inversions necessàries per a l’execució material de les 
actuacions plantejades per a la millora de l’eficiència 
energètica de l’edifici que s’indiquen en el punt anterior. 
 

Beneficiaris  

 
- Les comunitats de béns i persones físiques i jurídiques 
- L’administració local de les Illes Balears i les entitats 
públiques dependents 
- Empreses de serveis energètics (ESE), les quals han 
d’actuar sobre la base d’un contracte establert amb la 
propietat de l’edifici 
 

Quantia de l’ajuda 

 
S’estableixen les intensitats d’ajuda següents: 
 a) El 50% millora de l’envolupant de l’edifici i per a la 
substitució de fonts d’energia convencional per energies 
renovables.  
b) El 30% millora de l’eficiència de les instal·lacions 
tèrmiques.  
c) El 50% dels costs dels honoraris professionals 
satisfets per a l’elaboració de la documentació tècnica 
que s’ha indicat a l’apartat 4.2 d’aquesta convocatòria. 2. 
  
L’import màxim de les ajudes que resulten de l’aplicació 
d’aquests percentatges és de 100 euros/m de superfície 
habitable de l’edifici, 2 amb un límit màxim de subvenció 
de 10.000,00 euros per habitatge. 
 
 
 



Desenvolupament Local – Àrea de Subvencions 
 

Termini presentació 
sol·licituds 

 
Quatre mesos a partir de l’11 de juliol de 2016 o fins que 
s’esgoti la partida pressupostària.  
 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local,  
Ajuntament de Porreres 
 
Plaça de la Vila nº17, tots els dimarts de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç 
Beltran March (Agent de Desenvolupament Local) 
 
 
 
 


