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MARIA BARONA LAMOTHE, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE  AIELO DE 

RUGAT, VALENCIA 

 

CERTIFICO:  

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2022, 

adoptó entre otros, el  Acuerdo que, copiado literalmente, dice así: 

 

9º APROBACION PLAN DE ACCION PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE 

Mitjançant acord plenari de data 14 de setembre de 2017 l’ Ajuntament d´ Aielo de 

Rugat es va adherir a la iniciativa europea  “Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia” 

amb l’adquisició dels següents compromisos: 

 

1. Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en almenys un 40% fins al 2030 i 

augmentar l’eficiència energètica i les energies renovables en un 27%. 

2. Elaborar un Inventari d’Emissions de Referència (IER). 

3. Realitzar una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats (ARVCC) derivades del canvi 

climàtic. 

4. Presentar un Pla d’Acció pe a l’Energia Sostenible (PACES). 

5. Presentar un Informe de seguiment almenys cada 2 anys 

 

Atés que l’Ajuntament d´Aielo de Rugat és beneficiari de les ajudes incloses en el 

Programa Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’energia  2017, concedides per la Diputació 

de València-Servei de Medi Ambient i publicades en el BOP núm. 245 de 26/12/2017. 

 

Atés que el contingut de les ajudes era  per a la realització del següents documents: 

 Inventari d’emissions de Referència ( IER) 

 Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats  derivats del canvi climàtic ( ARVCC) 

 Plà d’Acció per al clima i l’Energia Sostenible ( PACES) 

I que aquesta documentació ja ha sigut entregada a l’Ajuntament amb data 23/6/2020 

 

Es per tot això que es proposa: 

 

PRIMER: Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible ( PACES ) 

SEGON: Notificar l’acord a la Diputació de València. 
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TERCER: Pujar el present acord a l’Oficina Europea del Pacte a través de la web: 

https://mycovenant.eumayors.eu 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado y por unanimidad de todos sus miembros acuerda 

prestarle su conformidad y aprobación. 

  

Y para que conste y surtan los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el 

visto bueno del Sr. Alcalde, en Aielo de Rugat, a uno de abril de dos mil veintidos. 

 

L’alcade                              La Secretària 
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