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1. ENERXÍA E CAMBIO CLIMÁTICO
OBXECTIVOS: Reducir a dependencia das enerxías fósiles, emisoras
de gases de efecto invernadoiro, fomentar o autoconsumo enerxético
e a democratización da produción de enerxía.

•

Contratación do subministro de enerxía eléctrica dos edificios
públicos con cooperativas de enerxías renovables.

•

Definir as zonas de uso admitido para implantar instalacións de xeración de
enerxía renovable.

•

Execución de instalacións de autoconsumo en todos os edificios
públicos que sexa posible e asegurar o seu correcto funcionamento.

•

Introducir a figura do Xestor Enerxético, que a lei de cambio climático
contempla, en cada concello, xa sexa creando unha nova praza, xa sexa
modificando as funcións dunha técnica municipal.

•

Acollerse ao PAESC (Plan de Acción de Enerxía Sustentable),Os Plans de
Acción explican como se propoñen alcanzar os obxectivos en termos de
redución das emisións de CO para 2020. Dado que os compromisos do
2
Pacto refírense a toda a zona xeográfica do pobo/ cidade, o Plan de Acción
deberá incluír as medidas concernentes aos sectores público e privado na
cidade.

•

Dar un impulso ao autoconsumo por parte da cidadanía exonerándoos
do pago da licenza municipal de obra para a instalación de enerxías
renovables ou melloras na eficiencia enerxetica.

•

Para mellorar a cualificación enerxética dos edificios, propomos aplicar
unha redución ao IBI das vivendas que melloren a súa cualificación
enerxética polo menos en dúas letras.

•

Propomos que no concello dean conta anualmente do aforro de gases
GEI, detallando as accións tomadas e as cifras de aforro de gases de efecto
invernadoiro conseguidos. Teríanse que publicar os resultados na páxina do
concello

•

Para fomentar as boas prácticas no ámbito das empresas locais, propomos
crear distintivos enerxéticos para os comercios locais nos cales se
estean aplicando medidas de aforro e/ou instalando enerxía fotovoltaica de
autoconsumo.

2. MOBILIDADE
OBXECTIVOS: Un cambio de paradigma na mobilidade. Reducir e
pacificar o tránsito nos centros urbanos. Dar prioridade ao peón,
bicicleta e transporte público. Mellorar a calidade do aire nos centros
urbanos.

•

Eliminación de proxectos que supoñan favorecer o transporte
motorizado individual sobre o colectivo.

•

Facilitar a mobilidade en bicicleta entre os barrios das cidades e
definir rutas escolares seguras.

•

Habilitar aparcadoiros de bicis

•

Intermodalidade transporte público, bicicleta e andar. Supresión de
calquera barreira que impida ou dificulte combinar os medios de transporte
sustentables e saudables. Facilidades aos concesionarios de servizos de
transporte para adaptar os seus vehículos.

•

Controis de velocidade e ruído do tránsito, xeneralizados, permanentes
e para todo tipo de vehículos motorizados, tanto no ámbito urbano como no
interurbano,

•

Cidade 30. Reforma do Regulamento Xeral de Circulación para converter os
30 km/h na velocidade de referencia en cidades e pobos. Modificación, tanto
da lexislación de seguridade viaria como outras normativas co fin de evitar
a culpabilización das vítimas de atropelo (medida de ámbito estatal, pero de
importantísima repercusión urbana).

•

Beirarrúas libres. Iniciativas en todos os niveis da administración pública
para conseguir blindar as beirarrúas peonís. Motos, bicicletas patinetes e
vehículos eléctricos fóra das beirarrúas. Control das terrazas e veladores.

•

Plan Peón. Elaboración dun plan de promoción da mobilidade peonil
urbana. Prioridade dos desprazamentos peonís no ámbito urbano, en canto
á súa accesibilidade, comodidade, rapidez. Pasos peonís próximos entre si.
Ciclos semafóricos que prioricen aos peóns.

•

Expulsión dos coches e motos dos centros urbanos. Xeneralización de
medidas restritivas para que a circulación motorizada resulte incómoda e
non competitiva cos medios sustentables e saudables.

•

Xeneralización dos aparcadoiros disuasorios, moi comunicados,
sinalizados e atractivos en termos económicos en relación ao custo de
chegar co coche ao centro urbano.

•

Crear unha rede de vehículos compartidos ou coches compartidos entre
unhas usuarias concretas e favorecer o seu uso.

3. RESIDUOS

OBXECTIVOS: Reducir os residuos xerados e a incineración destes.
Aproveitar ao máximo os residuos orgánicos xerados. Fomentar
alternativos ao plástico desbotable.

•

Poñer en marcha a recollida selectiva (mellor porta a porta na medida do
posible) das diversas fraccións, incluíndo a materia orgánica.

•

Redactar un Plan de Prevención de Residuos e facelo efectivo para
conseguir unha redución de quilogramos/habitante .

•

Recuperar e poñer en marcha a planta de compostaxe municipal, e
combinala con programas de compostaxe doméstica e comunitaria entre a
veciñanza.

•

Facer campañas contra a utilización de envases desbotables (plástico,
metal e vidro), implantar sistemas SDDR e fomentar prácticas non só nos
comercios e restauración, senón tamén nos domicilios, que eviten o
plástico, substituíndoos por envases retornables e reutilizables.

•

Crear un distintivo de recoñecemento aos comercios que cumpren
criterios de compra a granel, redución de envases e menor xeración de
residuos. Estudar a aplicación dunha redución das taxas municipais de
residuos para estes comercios.

•

Apoiar, incentivar e dar a coñecer as iniciativas xa existentes, as tendas,
etc., de recuperación e reutilización de mobiliario, roupa, aparellos e
electrodomésticos usados.

•

Remunicipalización dos servizos de recollida de lixo, e limpeza viaria.

4. AGRICULTURA E ALIMENTACIÓN
OBXECTIVOS: Incrementar a produción de alimentos xunto co seu
consumo local, fomentar as canles curtas de distribución, o papel dos
agricultores e a agricultura sustentable

•

Sería necesario incrementar o cultivo de froita e verdura, respectando
especialmente as variedades locais para asegurar máis variedade de
produtos, sobre todo hortícolas. Neste senso, concienciar á cidadanía
que compre produtos locais significa beneficio para todas.

•

Priorizar ás proveedoras de proximidade e ecolóxicas en tanto sexa
posible nos concursos públicos de contratación, empezando coas escolas
municipais e comedores escolares.

•
•

Apoio decisivo para a instalación de hortos urbanos ecolóxicos, e a
agroecoloxía en xeral.

•

Fomentar a produción e o uso do compost doméstico, comunitario e
municipal.

•

Facilitar o acceso a hortos en desuso a aquelas persoas que queiran
cultivar a terra e non a teñan (Banco de Terras).

•

Apoiar a venda de produtos ecolóxicos no mercado municipal.

5. BIODIVERSIDADE
OBXECTIVOS: Estender os espazos naturais e mellorar a xestión dos
existentes

•

Cumprimento dos dereitos do arborado urbano establecidos na
“Carta de Barcelona“

•

Prohibir a aplicación de herbicidas tóxicos nas beiras das estradas, nos
xardíns, etc. Traballar cara á eliminación destes herbicidas en todo o
territorio en xeral.

•

Remunicipalización dos servizos de parques e xardíns.

6. AUGA
OBXECTIVO: Fomentar a redución do consumo de auga e evitar a
contaminación polas augas residuais.

•

Investir na mellora da depuración das augas residuais, que ten que ser
terciaria, para ser reutilizada na agricultura e para protexer a biodiversidade

•

Fomentar a redución do consumo de auga doméstica e agrícola,
desenvolvendo campañas continuas de concienciación.

•

Fomentar o consumo de auga da billa, facendo pública e accesible a
información da súa calidade.

•

Remunicipalización dos servizos publicos de abastecemento e
depuración da auga

7. PARTICIPACIÓN
OBXECTIVO: Creación de Consellos Municipais de Medio ambiente

