4 ANNEX1. COMPROMÍS D’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES
PEL CLIMA I L’ENERGIA
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2030
I, [Nom de l’Alcalde o Alcaldessa], Alcalde o Alcaldessa de Nom del municipi li fa saber
que el Ple de l’Ajuntament de o òrgan equivalent ha decidit a la reunió de data adherir-se
al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima en ple coneixement dels
compromisos I que es resumeixen a continuació.
Així doncs, el meu municipi es compromet a:
Reduir les emissions de CO2 (d’altres gasos d’efecte hivernacle) en el seu territori com
a mínim un 40% al 2030, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús
de les energies renovables;
Augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes dels canvi climàtic.
Per tal de passar del compromís a l’acció el meu municipi es compromet a assumir
l’enfocament pas a pas següent:
Portar a terme un Inventari base de les emissions I una Avaluació de les
vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic;
Enviar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini de
dos anys des de la data d’adhesió;
Enviar informes de seguiment com a mínim cada dos anys des de la data
d’enviament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima que avaluï, monitoritzi
i verifiqui els objectius..

Accepto es pot suspendre l’adhesió a la iniciativa del meu municipi . sempre prèvia
comunicació escrita per part de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes (Covenant of Mayors OfficeCoMO) – en cas que no s’enviïn els documents abans esmentats (PAESC I informes de
seguiment) en els terminis acordats..

Nom i adreça complet de l’ens local
Nom, email, telèfon de la persona de contacte

SIGNATURA
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