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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A DECLARACIÓN DA
EMERXENCIA CLIMÁTICA NO CONCELLO DE SANTIAGO E A APROBACIÓN DUN DECÁLOGO
DE MEDIDAS PARA FACERLLE FRONTE

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado 28 de novembro, o Parlamento Europeo comprometeuse a neutralizar todas as emisións de

gases de efecto invernadoiro para o 2050, declarando a "emerxencia climática e ambiental" en Europa

e no mundo. Nese texto, solicitase á Comisión Europea que asegure que todas as súas propostas

lexislativas e orzamentarias teñan en conta o obxectivo de limitar o quencemento global a un máximo

de 1,5 °C; que presente a súa estratexia para lograr a neutralidade das emisións canto antes, e como

moi tarde para o 2050; e que inclúa no Pacto Verde Europeo o obxectivo de reducir as emisións de

gases de efecto invernadoiro do 55% para o 2030.

Esta declaración de "emeD(encia climática" implica iniciar un proceso de educación, formación e

sensibilización a toda a poboación sobre a enorme mudanza necesaria para frear a crise ecolóxica,

Tamén é imprescindible asegurar o compromiso municipal para iniciar este proceso de transformación

social. Os Concellos, como administración pública máis próxima á cidadania, deben ter un papel activo

na loita contra o cambio climático. Deben concienciar á poboación pero tamén adoptar medidas

dirixidas a reducir o consumo enerxético e a contaminación: aumentar a eficiencia enencética nos

edificios e reducir a necesidade de climatización, aplicar criterios de sustentabilidade á flota de

vehículos municipais coa introdución de enerxías limpas, mellorar a xestión do alumeado público, ou

apostar por un modelo de xestión do lixo que fomente a recollida selectiva e a compostaxe. Todas estas

accións deben servir como exemplo de boas prácticas medioambientais.

Paralelamente, os Concellos deben velar pola calidade dos espazos naturais, que afectan

emocionalmente á nosa vida, vincúlannos coa paisaxe, permiten o ocio e aumentan o benestar social.

No caso de Compostela, por mor da súa particular configuración urbanística con numerosas zonas

verdes urbanas e zonas naturais na contorna inmediata, a preservación e a recuperación da

biodiversidade debe ser un obxectivo ineludible para calquera acción municipal, que, diante das

alteracións do clima, deben ir dirixidas a "renaturalizar" os espazos verdes, reducindo o consumo de

auga e evitando especies foráneas e alerxénicas.
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Por todo isto, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

Declarar a emerxencia climática no Concello de Santiago e instar aos correspondentes órganos de

Gobernó a iniciar as accións pertinentes para implementar o seguinte decálogo de medidas para

facerlle fronte:

1. Reducir a emisión de gases de efecto ¡nvernadoiro, establecendo os compromisos políticos

necesarios, e emitindo normativas para garantir a súa baixada como mínimo do 40% ata 2030,

para conseguir o saldo neto en 2040.

2. Impulsar un 'Plan de Acción para as Enerxías Sustentables e o Clima' aplicando as

medidas incluidas neste acordó aprobado por unanimidade en 2016, cumprindo así co Pacto

de Alcaldes polo Clima do que forma parte Santiago de Compostela.

3. Fomentar a eficiencia enerxética dos inmobles municipais e abandonar progresivamente

os combustibles fósiles, a través dos investimentos previstos na Estratexia de

Desenvolvemento Urbano (EDUSI) e procurando outras fontes de flnanciamento que permitan

reducir o consumo en calefacción e climatización, renovando as instalacións, nomeadamente

as caldeiras de gasóleo que deben ser substituidas por fontes de enerxía máis limpas, como a

bomba de calor (aerotermia ou xeotermia) ou biomasa, complementadas con enerxía solar

cando sexa posible.

4. Impulsar o uso da enerxía renovable, garantindo a orixe 100% renovable nos contratos

públicos de subministración, que deberán incluir unha reserva para casos de poboación en

situación de pobreza enerxética; e fomentando o autoconsumo de enerxía renovable a través

da simplificación nos trámites administrativos e mediante políticas fiscais de bonificación nos

impostas municipais, promovendo a instalación de sistemas de xeración de enerxia renovable

tanto na industria como ñas edificacións residenciáis,

5. Apostar por un alumeado público máis eficiente, substituíndo as luminarias e instalacións

existentes por novas tecnoloxías máis eficientes e sustentables, continuando coa política de

renovación que, tan so no pasado mandato, supuxo a substitución de máis de 8.000 puntos de

luz e un importantísimo aferró de consumo e de emisións.

6. Renovar, de xeito progresivo, o parque móbil municipal, apostando pola introdución de

vehículos híbridos e eléctricos, e aplicando, ademáis, un plan de racionalización do parque

móbil, en canto a número, tipoloxía e uso dos vehículos, para evitar adquisicións e consumos

innecesarios. As empresas que presten servizos ao Concello, nomeadamente a futura

adxudicataria do servizo do transporte urbano, tamén deberán incluir na súa flota este tipo de

vehículos,
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7. Monitorizar a calidade do aire e impulsar unha ordenanza de verquidos industriáis coa

finalidade de evitar a contaminación de acuíferos e espazos naturais, e poñendo en marcha un

servizo de inspección. Para medir a calidade do aire o Concello despregará unha

infraestrutura, mediante o proxecto TRAFAIR financiado con fondos Europeos, para instalar 10

novos sensores ñas zonas urbanas con maior intensidade de tráfico,

8. Desenvolver unha nova política de xestión de residuos, apostando polo tratamento in situ

dos residuos orgánicos mediante sistemas de compostaxe individuais e comunitarios,

afondando ñas medidas de fomento e mellora da reciclaxe e promovendo a prevención na súa

xeración,

9, Naturalización dos parques e xardíns e eliminación dos eucaliptos e outras invasoras

plantando árbores frondosas autóctonas tanto ñas fincas de titularidade municipal, como ñas

recentemente cedidas ao Concello pola Xunta de Galicia, e eliminación das especies pirófitas,

e a promover a extensión de frondosas autóctonas. E continuando coa naturalización dos

parques e xardins municipais e introducindo de forma paulatina especies autóctonas,

reducindo aínda máis o uso de fitosanitarios e auga e aplicando criterios de sustentabilidade e

saúde á hora de introducir especies vexetais decorativas nos ámbitos urbanizados,

10, Cooperar coa cidadanía, a través do Consello Municipal de Medio Ambiente ou establecendo

novas canles de diálogo, comunicación e participación co tecido asociativo cultural, vecinal e

ambientalista facéndoos participes a través de programas de sensibilización, participación e

empoderamento, como xa teñen sido o "Descarboniza! Que non é pouco,,," ou o Tropa Verde,

Santiago de Compostela, 5 de decembro do 2019
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