LÍNIA ESTRATÈGICA 5. RECURSOS ENERGÈTICS

Programa d’Actuació

5.1

Promoure l’estalvi d’energia en activitats industrials i comercials.

Acció

5.1.1

Promoció d’auditories en establiments comercials i indústries.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el consum d’energia en activitats industrials i comercials.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Realitzar auditories energètiques en establiments comercials i industrials i proposar mesures per a aconseguir un
estalvi d’energia.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Oferir un servei municipal d’Assessories Energètiques a empreses (estudi dels consum energètics de la
instal·lació i determinació de les mesures de millora de l’eficiència energètica aplicables). Este servei es
pot plantejar de vàries maneres:





L’Ajuntament subvenciona els establiments comercials i les indústries que realitzen auditories
energètiques en els seus locals.



L’Ajuntament licita la realització d’auditories conjuntament per als locals adherits al servei, cosa que
pot suposar una rebaixa en el preu que li suposaria a cada establiment contractar-la individualment.



L’Ajuntament signa un conveni amb la Cooperativa Elèctrica d’Alginet o amb l’Agència Energètica de
la Ribera per a la realització de les auditories als locals adherits.

Informar als comerços i indústries d’Alginet sobre el servei d’Assessories Energètiques.

Programa d’Actuació

5.1

Promoure l’estalvi d’energia en activitats industrials i comercials.

Acció

5.1.2

Crear un etiquetatge que certifique els establiments que prenen
mesures d’estalvi d’energia.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el consum d’energia en activitats industrials i comercials.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Crear una etiqueta que podran sol·licitar aquells establiments que acrediten que estan implementant mesures
d’estalvi d’energia.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Tots els establiments que han sol·licitat el servei d’auditories energètiques (acció 5.1.1) podran disposar
d’un distintiu amb l’objectiu de donar un valor afegit a l’establiment front a aquells que no realitzen
mesures per a l’estalvi d’energia. Integrar-lo amb la marca local de comerç que està llançant l’Associació
Comercial i Empresarial d’Alginet (ACEAL).

Programa d’Actuació

5.2

Promoure l'estalvi d'energia i la implantació d'EERR en edificis i
instal·lacions municipals

Acció

5.2.1

Fomentar la participació ciutadana en el Pacte del Alcaldes

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Disposar d’un pla estratègic per a la millora de l’eficiència energètica i per a fomentar la utilització de fonts
d’energia renovables consensuat per la ciutadania.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
El Pacte dels Alcaldes és el principal moviment europeu en el què participen autoritats locals i regionals que han
assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus
territoris. Els signants del Pacte han d’elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible que inclou un estudi detallat
del consum d’energia per sectors i una sèrie de projectes o accions a implementar per tal de reduir el consum en
els distints sectors.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Involucrar el Fòrum de Participació Ciutadana de l’Agenda 21 Local en l’elaboració i seguiment del Pla
d’Acció d’Energia Sostenible que es comprometen a dur a terme els municipis adherits al Pacte dels
Alcaldes.

Programa d’Actuació

5.3

Promoure l'estalvi d'energia en el sector domèstic.

Acció

5.3.1

Promoció d’auditories energètiques a les llars.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el consum d’energia a les llars.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Promoure les bones pràctiques en el consum d’energia a les llars.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Crear una activitat de voluntariat (acció 10.1.1) que consistirà en formar els voluntaris en bones
pràctiques de consum d’energia a les llars per a què assessoren a les llars que s’adherisquen a l’activitat.
Adaptar les autoauditories energètiques emprades en la campanya “Veïns pel Clima” a què es va adherir
el municipi d’Alginet, així com la resta de material de la campanya.



Oferir un servei d’assessorament professional per a particulars (auditories energètiques i assessorament
sobre la contractació d’electricitat) be licitant el servei, bé signant un conveni amb la Cooperatica
Elèctrica d’Alginet o amb l’Agència Energètica de la Ribera.



Organitzar un concurs de curts sobre bones pràctiques de consum d’energia a les llars.



Presentar el servei d’assessorament professional per a particulars a la cerimònia d’entrega dels premis
als curts guanyadors.

Programa d’Actuació

5.3

Promoure l'estalvi d'energia en el sector domèstic.

Acció

5.3.2

Difusió de bones pràctiques.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el consum d’energia a les llars.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Promoure les bones pràctiques en el consum d’energia a les llars.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Incloure al BIM targetes col·leccionables amb consells per a estalviar energia a la llar. Penjar estes
targetes a la web de l’Ajuntament.



Crear una secció a ràdio Alginet sobre consells per a estalviar energia.

