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El Ple municipal del mes de desembre va aprovar per unanimitat el nou Pla d’Acció per a

l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Aquest pla és bàsicament un full de ruta fins

l’any 2030 on s’estableixen les accions i les aliances per reduir les emissions de gasos

d’efecte hivernacle, millorar l’autonomia energètica del municipi i adaptar la nostra ciutat

als efectes del canvi climàtic. 

Amb aquest Pla Cornellà busca reduir les
emissions un 55% per l'any 2030, millorar

en autonomia energètica i reduir els
impactes del canvi climàtic

Cornellà forma part del Pacte

d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia

Sostenible i el Clima i, per tant, s’han

desenvolupat moltes accions en aquest

sentit, fet que ens ha situat en el 41%

de reducció d’emissions respecte l’any

base d’inici dels càlculs, l’any 2005.

Amb aquest nou PAESC aprovat

recentment Cornellà renova els seus

compromisos i ens adherim als

objectius fixats per la Unió Europea de

reducció d’emissions del 55% per a

l’any 2030. 



Des de l'any 2017 l'Oficina d'Eficiència
Energètica acompanya les famílies vulnerables

per garantir els subministraments bàsics

Pel que fa a estalvi i eficiència energètica hem avançat moltíssim els últims anys però tenim

molt recorregut encara en quant a la generació d’energies renovables. L’any passat vam

aprovar les bonificacions del 50% de l’IBI durant tres anys i del 95% de l’impost de

construccions per afavorir la instal·lació d’energies renovables a habitatges i amb aquest

nou pla s’estableix un bon grapat d’edificis municipals on instal·lar plaques fotovoltaiques,

plaques solar-tèrmiques i calderes de biomassa. També es mantindrà l’acompanyament

que es fa des de l’Oficina d’Eficiència Energètica des de l’any 2017 a totes les famílies

vulnerables per garantir els subministraments bàsics i millorar l’eficiència energètica del

municipi.

Aquest és un Pla que principalment projecta accions per

a realitzar en l’àmbit municipal, com per exemple en

l’estalvi i eficiència energètica dels edificis municipals o de

l’enllumenat públic, però també per a implicar la ciutadania

i el teixit comercial de la ciutat amb mesures com

auditories energètiques a llars vulnerables o programes

de rehabilitació d’edificis per a millorar l’eficiència

energètica. 

Cal recordar també que l’Ajuntament posa a disposició de tota la ciutadania el préstec

gratuït de monitors energètics per a analitzar el consum elèctric de casa i poder fer

actuacions per reduir-lo. Només s’han de demanar al departament de Medi Ambient

(medi_ambient@aj-cornella.cat) i allà es donen les instruccions necessàries de

funcionament. 

Però el PAESC, a més d’accions per avançar cap a una energia més neta i reduir

emissions, també recull les intervencions que Cornellà està projectant per adaptar el

municipi als efectes del canvi climàtic i reduir-ne els impactes. En el context d’emergència

climàtica actual ens debilita davant les onades de calor, el risc de sequera o els episodis de

pluges extraordinàries. Actuacions com les que s’han executat amb la naturalització del

Parc Rosa Sensat i la reforma de l’avinguda dels Alps són exemples de com combatre

aquests efectes com també ho són les accions per assegurar el confort climàtic dels

habitatges.
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