Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Agencia Local d Energia i Canvi Climàtic

El Pacte dels Alcaldes i
Alcaldesses
Per una energia local
sostenible

Com és conegut per t ot s, cada cop és més import ant ser conscient s dels consums energèt ics
que provoquen dels nost res hàbit s domèst ics. Ent re t ot s volem arribar a formar part d una
societ at més sost enible i per això l Aj unt ament de Terrassa s ha adherit al Pact e dels
Alcaldes/ alcaldesses. Aquest pact e forma part d una iniciat iva europea i es basa en
aconseguir, abans del 2020, una reducció del 20% de les emissions de CO2 fent est alvi
energètic i potenciant les energies renovables.
L Aj unt ament est à elaborant un Pla d Acció per l Energia Sost enible (PAES), que recollirà les
mesures i accions necessàries per assolir els obj ect ius de reducció d emissions, i que serà
aprovat pel Ple properament, i enviat a la Comissió europea.
Per t al de fer-t e part ícip del desenvolupament del Pla d acció, i per aj udar a assolir aquest a
fit a, volem compt ar amb la t eva opinió i recollir els hàbit s de la ciut adania de Terrassa en
relació als consums d energia i al canvi climàt ic, i conèixer el grau de compromís que els
ciutadans estan disposats a assolir en el nostre camí cap a un entorn més sostenible.

A. HÀBITS ENERGÈTICS
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Tens en compt e la classificació energèt ica dels aparells elect rodomèst ics
alhora d adquirir-los?
Tens el cost um d apagar els llums i els aparells que t ens encesos en sort ir
de l habit ació que est aves ocupant ?
Deixes l aparell de t elevisió en st and-by quan l apagues amb el
comandament a dist ància, l apagues complet ament .
Utilitzes aquestes bombetes de baix consum a la teva llar?
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Acost umes a t ancar l aixet a quan t ensabones o t afait es?
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No
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No
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Disposes de disposit ius est alviadors d aigua (difusors, reguladors de cabal)
a les aixetes de la teva llar?
Utilitzes el rentavaixelles per rentar els plats?

Si

No

Si

No

Et s conscient de les emissions de CO2 associades que comport a el t eu
consum d aigua i energia?

Si

No

B. GRAU D IMPLICACIÓ
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Est aries disposat a pagar més per ut ilit zar energies net es (solar,
Si
No
eòlica, geotèrmica, ...)?
Creus que a Terrassa s est à t reballant per implant ar mesures
Si
No
d ef iciència energèt ica?
Com definiria la seva sensibilit at respect e l efect e hivernacle i
Alta
Baixa
el canvi climàtic?
Ha realitzat alguna acció per disminuir el consum energètic a la seva llar?
Calefacció
Si
No
Aïllament
Si
No
Il·luminació
Si
No
Electrodomèstics
Si
No
Altres (compostatge, ...)
Si
No
Ha modificat els seus hàbits de desplaçament?
Si
No
Comparteixo cotxe
Si
No
He augment at l ús del t ransport públic
Si
No
He comprat un cotxe més eficient
Si
No
Vaig en bici o caminant
Si
No
Amb quines d aquest es opinions est à més d acord?
Amb la qüestió del medi ambient poc es pot fer
individualment
Les meves actuacions tenen conseqüències importants
Amb cap d elles
Creus que podries reduir el consum d energia i d aigua a la t eva
llar, i per t ant cont ribuir a l obj ect iu de reduir el 20% les
Si
No
emissions de CO2 a que s ha compromès el t eu Aj unt ament ?
Des del seu punt de vist a en quin percent at ge cadascun dels següent s agent s és
responsable del consum energètic que es produeixen a les llars?
(Assigni a cadascú un percent at ge de responsabilit at , de t al forma que la suma t ot al doni
100).
L administ ració pública (local, aut onòmica, est at al)
%___
La societat de consum i les empreses
%___
La ciutadania
%___
Altres (No citar)
%___

ENVIEU a

cdea@terrassa.cat

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

