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Estimado/a veciño/a: 

 

 

Preséntote aquí o noso programa político e social para a nosa cidade. Centos de propostas e reflexións que seguro serán do 
teu interese. 

É coidamos que o serán porque da consecución de moitas delas temos a certeza de que está a saída da crise dende unha 
óptica de esquerdas e anticapitalista 

Porque atopámonos ante unha crise do sistema capitalista cuxa consecuencia máis dramática é a elevación ata niveis 
inaceptables do paro nos países desenvolvidos. Dentro da extrema gravidade da mesma no estado Español, na nosa cidade 
de Vigo, coa súa industria e sector servizos outrora puxantes, a crise é aínda máis grave e as súas consecuencias sobre o 
emprego moito máis profundas e significativas. A situación na nosa cidade, sobre todo a partir deste 2011 converteuse en 
dramática en canto a cifras de paro, precaridade laboral e exclusión de mozas, mulleres e inmigrantes do mercado laboral. 

Para paliar os efectos dunha situación tan crítica, son necesarias e urxentes as medidas destinadas a crear emprego e xerar 
riqueza  a curto  e medio  prazo, tamén  desde a acción municipal. E deben ser medidas activas, con proposta de futuro.  

E para defender estas políticas consideramos necesario que nos próximos comicios a esquerda real que nós representamos 
está presente no Concello. Deste xeito farase posible un cambio de rumbo na política municipal da nosa cidade. 
 
O cambio que che propoñemos baséase na concepción da cidade coma un espazo público ao servizo do ben xeral, e non como 
sucede na actualidade, coma unha mercadoría en beneficio de intereses privados e minoritarios. 
 
Dende esta óptica defenderemos para Vigo un urbanismo supeditado ao concepto superior de ordenamento do territorio, no 
que se garanta unha dotación suficiente de espazos públicos e o respecto ao  medio ambiente. Entendemos que a 
voracidade constructora que sofre a nosa cidade non foi nin será a solución que faga posible o dereito a unha vivenda digna. 
Como alternativa, Esquerda Unida Vigo promoverá a creación da Empresa Municipal de Solo e Vivenda, a toma de medidas 
contra a vivenda valeira e a potenciación da vivenda social e de aluguer a partir das xa construídas. 
 
Apostamos así mesmo pola democratización e descentralización real na administración do Concello. Con esta finalidade 
poremos en marcha mecanismos coma os presupostos participativos e os referendums vinculantes. A descentralización 
desenvoverase a través da creación de distritos verdadeiramente autónomos, coa creación dunha ‘ventanilla única’ nos 
mesmos para atender os problemas da cidadanía. 
 
A nosa candidatura está avalada pola traxectoria dos homes e mulleres que a compoñen, e o seu traballo en moi diferentes 
eidos da vida social viguesa. Moitas das medidas que che propoñemos son xa unha realidade nos numerosos concellos 
gobernados por EU ao longo do estado. Necesitamos únicamente do teu apoio para poder desenvolvelas na nosa cidade e 
facer un Vigo que se goberne dacordo aos interés xeral dos seus cidadáns, que non somos outros que os traballadores e 
traballadoras. 
 
 
 
 
Unha aperta e moito ánimo 
 
 

Rubén Pérez Correa 
Candidato de ESQUERDA UNIDA  

á alcaldía de Vigo 
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1. VIGO COMO MUNICIPIO 
XERADOR DE EMPREGO 
 

1.1  DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO 

Entendemos que é necesario un modelo de 
desenvolvemento no que poñamos ás persoas no 
centro da economía. O novo modelo que propomos 
ten un carácter eminentemente social e ou 
obxectivo é equilibrar os conceptos de mercado e 
Estado, situando a determinación económica no 
interese xeral, a creación de emprego estable e de 
calidade e o desenvolvemento sustentable desde 
os puntos de vista humano, social e ambiental. 

Para iso é necesario un reequilibrio territorial nos 
investimentos produtivos e nas políticas activas de 
emprego: máis investimento nos municipios con 
menor renda e maiores necesidades sociais. 

 

Propostas: 

• Recuperar aqueles sectores económicos en 
risco de desaparecer ou que se extinguiron 
como actividade produtiva. En moitos casos 
constitúen unha aposta económica viable, 
dando prioridade aos sectores primarios e 
manufactureros. Facilitando a instalación de 
empresas de transformación dos produtos 
autóctonos sustentables, contribuíndo á súa 
revalorización mediante cláusulas de 
bonificación e/ ou axudas directas. Vigo dispón 
dunha contorna rural inusual en moitas 
grandes urbes galegas que pode ser 
aproveitado para iniciativas agrícolas e 
forestais de futuro no canto de destruílas e 
degradalas para entregalas ao sector do ladrillo 
como así recolle a PXOM actual, onde se 
articula a desaparición do 65% da superficie 
rústica viguesa. 

• Facer aflorar a economía mergullada, 
concentrada na nosa cidade esencialmente no 
sector inmobiliario e os servizos.  

• Frear a deslocalización e impedir a 
especulación do chan industrial impedindo 
que o terreo industrial pase a terciario ou se 
transforme en vivendas, co que se evitarían os 
vergoñosos casos de Álvarez, Alfageme, etc… 

• Potenciar dos Recursos Endóxenos sobre a 
base dun Plan estratéxico  local participativo. 

• Fomentar o pequeno comercio local como 
forma de manter a cohesión social 
especialmente nos centros das cidades e os 
barrios, fronte ao das grandes superficies 
comerciais. Ampliar a rede de mercados ás 
zonas rurais (Matamá, Beade, Valladares, 
etc..) sería unha vía importante de 
desenvolvemento agrícola. 

• Potenciar o modelo dos mercados de 
produtores fronte ao actual modelo de 
mercado de intermediarios. Promocionar a 
produción e consumo de produtos naturais 
ecolóxicos e a agricultura ecolóxica e de 
proximidade. Fomentar o desenvolvemento da 
agricultura ecolóxica como saída para o sector 
investindo en formación, recuperación de 
variedades, canles  curtas de comercialización 
e todo tipo de accións que faciliten a 
explotación sustentable da nosa terra. 

• Potenciar o turismo sustentable tomando en 
consideración as condicións de cada ámbito 
local, (ambiental, social e económico) co fin 
de planificar unha estratexia que aglutine os 
recursos locais, ecolóxicos, culturais, 
monumentais, artísticos, gastronómicos… e  
que debe estar aberto aos espazos territoriais 
comarcais máis próximos. 

• Fomentar iniciativas culturais que impulsen o 
desenvolvemento e o coñecemento do 
patrimonio cultural, arquitectónico e 
ambiental dos municipios como elemento 
xerador de emprego e riqueza. 

• Apoiar aos/as traballadores/as autónomos e ás 
PEMES de empresas cuxa actividade teña un 
marcado carácter sustentable.  

• Fomentar sectores relacionados co I+D+I, as 
novas  tecnoloxías. 

• Promover, fomentar  e apoiar iniciativas para o 
uso das novas enerxías: a cidade na súa dobre 
vertente de consumidora de enerxía e como 
potencial produtora desta. Impulsar as 
potencialidades enerxéticas de cada zona, co 
obxectivo de implantar o modelo de produción 
enerxética de fontes renovables, máis 
adecuado a cada territorio. 
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• Actividades de promoción do comercio xusto, 
entendendo por tal aquel que comercializa con 
respecto das condicións dos traballadores, do 
medio ambiente e da igualdade de xénero. 
Neste sentido, os produtos que se consuman 
ou vendan nas dependencias municipais 
seleccionaranse dando preferencia aos 
elaborados con criterios de comercio xusto. 

• Incluír a cláusula social nas licitacións das 
Administracións públicas, priorizando ás 
pequenas empresas e autónomos locais, 
nunha firme aposta polo mantemento e a 
creación de emprego. 

 

1.2  POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO  

Facilitar o acceso ao emprego e á xeración de 
riqueza a través das seguintes medidas: 

• Incidir prioritariamente na inserción laboral. 

• Descentralización de parte das políticas de 
formación ocupacional cara aos municipios, 
dentro de plans de actuación a nivel comarcal, 
provincial e autonómico. 

• Desenvolvemento das Escolas-Taller e das 
Casas de Oficios como instrumentos de 
inserción xuvenil, mellora da cualificación 
profesional e apoio á consecución de 
patrimonio público. 

• Crear “bolsas de emprego local” con cláusulas 
sociais sensibles ás especiais dificultades e 
necesidades de determinados colectivos, 
facendo especial fincapé nas medidas 
destinadas ás persoas que máis o necesitan. 

• Impulsar o desenvolvemento local,  a procura 
e a promoción dos novos xacementos de 
emprego.  

• Favorecer iniciativas  de desenvolvemento  
local integral para o sector primario de 
maneira que se coordinen  agricultura, 
gandaría, industria e comercio para o 
desenvolvemento  da produción ecolóxica 

• Promover o emprego na nosa contorna rural 
para as mulleres combatendo  a exclusión 
social e tendendo á erradicación da economía 
mergullada, propiciando que o traballo que 
realizan moitas mulleres nestas 
infracondiciones chegue a converterse nunha 

auténtica opción de ocupabilidad e que  se 
reúnan as condicións dignas nos centros de 
traballo.  

• Suscitar  a formación ocupacional agraria para 
os sectores de parados,  mulleres, novas e 
inmigrantes  no ámbito rural. 

• Crear un fondo de investimento local para o 
emprego, incluíndo un informe de impacto de 
xénero que garanta o emprego ás mulleres.   

• Creación de emprego local apoiando o 
autoemprego,  fomentando as actividades  
laborais no marco da economía social  e 
potenciando os viveiros de empresas 

• Inclusión de cláusulas sociais nos pregos de 
condicións dos contratos que realicen os 
concellos coas empresas; dando prioridade  ás 
que desenvolvan políticas de emprego e 
inserción  de mulleres, e outros sectores  en 
risco de exclusión laboral/ social  e para que 
eviten, na medida do posible,  a 
subcontratación dos servizos. 

• Impedir a utilización das ETT`s en todas as 
obras ou actuacións onde se atope presente o 
Concello de Vigo 

 

1.3  EMPREGO PÚBLICO 
 
Desde a aposta de EU polo sector público, 
comprometémonos a loitar contra a 
externalización e privatización dos servizos 
públicos como a recente xestión privada do servizo 
de multas en Vigo, apostando pola contratación 
directa con criterios de transparencia e igualdade 
e potenciando a representación social nas mesas 
de contratación. 

Desde esta premisa propomos mellorar e ampliar o 
emprego público: 

• Realizando ofertas de emprego público 
periódicas, reguladas e con criterios de 
inclusión social, realizando convocatorias 
desagregadas por grupos de discapacidade e 
todas elas  baseándose en criterios de 
igualdade na promoción e o salario. Imos facer 
do proceso de oposición no Concello de Vigo 
un exemplo de transparencia, evitando que os 
examenes identifíquese directamente ao 
examinado con nome e apelllidos como así se 
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realiza en Xunta de Galicia. Loita contra os 
enchufes que converteron á contratación do 
noso concello nun exemplo de clientelismo e 
repartición de prevendas entre partidos. 

• Promovendo o emprego público destinado a 
labores ambientais: restauración, 
conservación, mantemento e mellora de 
espazos rurais e naturais, en colaboración con 
outras administracións: dominios públicos 
marítimo-terrestre, e hidráulico e as súas 
zonas de servidume de protección, vías 
pecuarias, vías verdes, superficies forestais, 
zonas húmidas, terreos improductivos 
abandonados, etc. 

• Rescatando as empresas de xestión pública 
privatizadas, nos casos que sexa posible e 
xestionar a revisión dos convenios polos que se 
rexen. Seragua e Vitrasa deben desaparecer do 
servizo público de auga e transporte, pola súa 
usura, por encarecer o servizo aos 
traballadores desta cidade de maneira abusiva 
e porque desde o público estes servizos son 
rendibles e achegan ingresos importantes ás 
arcas municipais no canto de caer en mans de 
empresarios privados. 

• Garantindo a eficiencia e o desenvolvemento 
dos servizos públicos, con propiedade e 
xestión públicas, eliminando as subcontratas e 
asegurando emprego estable e de calidade. 

• Reducindo a temporalidade desde os 
instrumentos municipais. 

• Recoñecendo a xornada de 35 horas sen 
redución de salario. 

• Desenvolvendo novos servizos públicos que 
xeren emprego e dean resposta ás necesidades 
reais da cidadanía. 

 
1.4  PLAN DE CHOQUE MUNICIPAL DE APOIO 

ÁS PERSOAS DESEMPREGADAS 

• Plan de Emprego e Formación para os 
desempregados sen subsidio, que poida dar 
cobertura aos 27.000 parados da nosa cidade, 
baseado na creación dun posto de traballo 
dependente dos concellos (axuda á 
dependencia, empregos de proximidade, apoio 
a servizos municipais, etc.) durante 5 horas 
diarias e 2 horas diarias de formación, durante 

6 meses prorrogables e cun salario 700€  
netos.  

• Gratuidade do transporte público a todas 
aquelas persoas que non superen o Salario 
Mínimo ou en situación de desemprego. 

• Exención de taxas na Oferta Pública de 
Emprego. 

• Gratuidade en actividades culturais e de lecer 
mentres dure a súa condición de 
desempregado ou desempregada. 

 

1.5 POLÍTICAS DE EMPREGO PARA A 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

Garantir que ningunha persoa quede fose do 
acceso ao mundo laboral e achegar as medidas 
necesarias para garantir que todos e todas teñan 
as mesmas oportunidades de acceso, así como as 
mesmas condicións de trato unha vez dentro.  

• Incluír nos pregos de condicións para a 
contratación unha cota mínima de mulleres en 
risco de exclusión e, no caso da nosa cidade 
pola súa importancia, de mulleres maltratadas 
con situación persoal de risco de exclusión. 

• Apoio a iniciativas privadas e de autoemprego 
que xeren traballo para as mulleres. 

• Apoio á creación de Empresas de Inserción, 
aquelas teñen como obxectivo  contribuír á 
integración social a través do emprego das 
persoas en risco de exclusión social. 

• Fomentar o acceso ao mercado laboral das 
persoas excluídas ou en risco de exclusión 
social, a través de itinerarios de inserción 
integrais. 

• Informar á poboación inmigrante sobre as 
canles existentes de procura de emprego, a 
través de itinerarios de formación e emprego 
personalizados. 

• Velar polo cumprimento das cotas de inserción 
de persoas con discapacidade tanto nas 
empresas locais como nas administracións 
públicas. 

 



 

4/ programa marco MUNICIPAL. ELECCIONS 2011. ESQUERDA UNIDA 

2. MÁIS RECURSOS PARA UN 
CONCELLO MÁIS FORTE E 
EFICAZ 
 

2.1 FINANCIAMENTO LOCAL 

A descentralización do Estado e o seu 
financiamento seguen sendo un dos temas 
fundamentais da política española. ESQUERDA 
UNIDA denunciamos reiteradamente o que supón 
para unha cidade como Vigo, con altas taxas 
industriais e de xeración de actividade económica, 
non participar máis que nun 15% na recadación 
impositiva total das administracións públicas. 

A administración local xoga un importante papel 
no proceso de cohesión social, dando resposta de 
forma permanente ás demandas cidadás e 
asumindo competencias que son responsabilidade 
das administracións central ou autonómica.  

O pacto local é unha prioridade para o 
municipalismo de esquerdas e desde EU 
entendemos que a cidadanía demanda un acordo 
que debe incluír maiores medios e autonomía 
financeira, así como a asunción de novas 
competencias por parte dos concellos que 
melloren a calidade de vida dos veciños e as 
veciñas. 

Mentres que nos seus discursos o PP, BNG e 
PSOE, coinciden na necesidade de reforzar os 
mecanismos de financiamento local, ningún fíxoo 
cando ha detentado o poder, xa sexa no Estado ou 
nas Comunidades Autónomas. EU encabezará a 
loita cidadá e institucional pola definitiva 
resolución da permanente precariedade na que se 
atopan as arcas municipais, precariedade que 
obrigou a tirar de endebedamento financeiro, que 
é o mesmo que pór ao noso concello aos pés da 
Banca e as Caixas de Aforro. Reivindicaremos ante 
as administracións competentes, resaltando que 
toda actuación debe levar aparellados os recursos 
suficientes para exercela con suficiencia. Por iso 
comprometémonos a dar un carácter reivindicativo 
e movilizador á nosa acción municipal. 

EU continuará reclamando a reforma das fontes 
de financiamento local, para garantir a 
redistribución das rendas e a suficiencia 
financeira, elementos fundamentais para 

profundar na democratización das institucións 
sobre os seguintes eixos fundamentais:  

• Desenvolvemento das competencias tributarias 
municipais, dotándoas de maior autonomía de 
xestión que permitan introducir mecanismos 
correctores máis acordes coa realidade 
territorial e social do municipio. Consideramos 
fundamental para Vigo que se compense a 
substitución do IAE cun imposto que grave o 
beneficio e non a actividade e en todo caso 
que a compensación do IAE prometida chegue 
aos municipios. 

• Reforma integral da participación das 
entidades locais nos ingresos do Estado. 
Incremento na participación dos Orzamentos 
Xerais do Estado.  

• Incremento das transferencias da Comunidade 
Autónoma, de maneira que se garanta a 
suficiencia financeira pola asunción de 
competencias autonómicas, cuxa prestación se 
debe garantir con criterios de calidade e tendo 
en conta o custo efectivo. É imprescindible 
que o noso concello sexa autónomo 
financieramente; para iso, ademais de valorar 
adecuadamente os servizos que están a ser 
asumidos o concello de Vigo, hai que 
modificar as transferencias destinadas pola 
Xunta de Galicia de tal forma que sexan 
incondicionadas, non finalistas..  

• Esquerda Unida cre nunha política fiscal 
progresiva que permita políticas 
redistributivas, posibilitando a potenciación 
dos servizos públicos e o tratamento 
económico diferenciado en función da renda. 
O actual espazo fiscal propio municipal leva 
unha escasa capacidade de intervención do 
goberno local, xa que a través das ordenanzas 
fiscais só é posible establecer tipos 
impositivos que se aplican sobre parámetros 
iguais para todas e todos, así como xerar 
algunhas ou todas as exencións contempladas 
na lei, exencións que sempre van en 
detrimento de a recadación. Por iso, EU volve 
incidir na ampliación do espazo fiscal local, 
aumentando a capacidade normativa 
municipal. 
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2.1.1. Xestión dos ingresos 

A política de redución de impostos, 
tremendamente inxusta e utilizada especialmente 
pola anterior corporación municipal en Vigo, 
levounos a que efectivamente os únicos que pagan 
impostos son os traballadores/as e 
consumidores/as. Para crear emprego, mellorar e 
ampliar dereitos sociais, para facer habitables os 
nosos espazos urbanos e para xerar condicións de 
beleza e cultura, os ingresos públicos son 
necesarios. 

Propomos que o sistema fiscal sexa xusto, que 
pague máis o que máis ten, e que o gasto público 
sexa dirixido e controlado polos cidadáns: Unha 
fiscalidade progresiva e xusta, un financiamento 
suficiente. 

EU comprométese a espremer as marxes legais co 
fin de mellorar a xestión económica municipal 
procurando o incremento dos ingresos de forma 
xusta e solidaria, así como apostando por medidas 
de control do gasto mediante a mellora da xestión 
e a potenciación do aforro.  

 

Propostas: 

• Participación nos tributos da comunidade, na 
perspectiva da asunción de novas 
competencias cuxa prestación se debe garantir 
con criterios de calidade e tendo en conta o 
custo efectivo. 

• Reivindicar ante o resto das administracións, 
as  transferencias e recursos necesarios para o 
desenvolvemento dos Servizos Sociais 
municipais e a xestión  publica da Lei de 
Dependencia.  

• Avanzar na definición de novas figuras 
impositivas municipais que graven realmente a 
utilización do chan, subsolo e voo, o espazo 
radioeléctrico, a ocupación da vía pública, a 
banca.... 

• O financiamento de Taxas e Prezos Públicos 
deben de ir vinculados a discriminación e 
estímulos negativos ou positivos a certos 
consumos ou certa progresividad e reflexo da 
capacidade económica do contribuínte.  

• Facilitar o pago dos distintos impostos 
municipais, mediante a creación de novos 

sistemas que permitan prorratear o total dos 
mesmos ao longo do ano, aplicando unha 
dedución sobre o total anual.  

• Aplicar bonificacións no IBI ás familias 
numerosas en función do valor catastral das 
vivendas e do número de membros da unidade 
familiar. 

• En canto a lei permítao, establecer recargas no 
IBI de vivendas e solares baleiros (24.000 na 
nosa cidade) que irán do 100 ao 200% en 
función do tempo de retención do ben. Gravar 
a retención do chan urbano privado con fins 
especulativos. 

• Utilizar as posibilidades que nos outorga a 
lexislación para penalizar a especulación a 
través de incrementos dos tipos a aplicar no 
imposto de plusvalía nos alleamentos que se 
produzan nos primeiros anos de tenencia da 
propiedade. 

• Esixiremos a regulación do pago obrigatorio de 
Impostos (IVTM), vinculado exclusivamente ao 
lugar de residencia ou traballo. Posibilidade 
de aumentar a tributación dos vehículos máis 
luxosos e máis contaminantes. 

• Cumprir a directiva comunitaria de 
corresponsabilidade fiscal á hora de definir 
taxas que graven a produción de residuos, 
establecendo desgravacións e/ou exencións 
polo desenvolvemento de políticas ambientais 
positivas. 

• Dado o escaso espazo fiscal propio, procurar a 
procura de recursos económicos alternativos 
mediante a xestión do patrimonio municipal. 

• Potenciar os servizos de inspección tributaria  
e loita contra a fraude fiscal. 

• Mellorar a xestión de tributos coas novas 
tecnoloxías. 

• Elaborar censos de vivendas e solares baleiros. 

• Mellorar a información ás PEMES sobre as 
súas obrigacións e posibilidades de axudas 
fiscais. 

 
2.1.2. Xestión de Gastos 

  
A progresividad dos tributos constitúe un dos 
elementos do seu carácter redistributivo, pero 
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ademais é preciso que o gasto público oriéntese 
cara aos sectores máis débiles. Nunha época de 
crise como a que vivimos, a racionalización e 
transparencia do gasto son esenciais para os 
concellos. 

 
Propostas 
 
• Implantar sistemas de compras centralizados 

co fin de obter mellores prezos dos provedores. 

• Traballar o deseño do novo equipamento que 
se constrúa baixo o prisma de reducir os seus 
gastos de mantemento futuro. 

• Utilizar fórmulas de organización municipal 
que reduzan os gastos de xestión. 

• Aplicar medidas de control enerxético para 
reducir os consumos de auga, gas, 
electricidade, telefonía e carburantes en xeral. 

• Desenvolver campañas de concienciación 
cidadá encamiñadas a estender estas políticas 
de aforro. 

• Potenciar a implicación dos traballadores e as 
traballadoras dos concellos no servizo público, 
co fin de mellorar a eficacia dos mesmos e 
procurar a mellor atención á cidadanía. 

 

2.2 EMPRESAS PÚBLICAS 

 

EU comprométese a: 

• Crear Empresas Municipais de Servizos en 
Vigo, cidade que actualmente ten os servizos 
básicos privatizados e onde é posible por 
tamaño, posibilitar a xestión propia. 
Posibilitando a creación de empresas 
superiores supeditadas á  futura Área 
Metropolitanta de Vigo. 

• Crear consorcios para a prestación conxunta 
destes servizos básicos. Mediante este modelo 
xestionaranse os servizos de recollida de 
residuos, a limpeza viaria, o mantemento de 
parques e xardíns, así como a limpeza de 
edificios públicos. 

• Pór en marcha a Empresa Municipal do Chan 
e da Vivenda co fin de fomentar a promoción 

municipal de vivenda protexida, actualmente 
case residual nunha cidade como a nosa.  

• Estudaremos a creación de organismos que 
posibiliten unha xestión máis eficaz e un 
servizo público de maior calidade en Deportes 
e en Cultura, así como noutras áreas de 
intervención social que o requiran. 
Dependendo das condicións obxectivas, 
optarase entre Empresa Pública, Padroado, 
Organismo Autónomo Comercial ou outras 
modalidades públicas. 

• Faranse os estudos pertinentes para valorar a 
creación de Fundacións municipais para o 
desenvolvemento do cooperativismo, do 
I+M+D+I industrial, etc…. 

 
2.3 FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL 

Desde EU estableceremos políticas de apoio e 
fomento das iniciativas de economía social, como 
mecanismo de actividade empresarial solidaria e 
de participación dos traballadores na empresa. 
Para iso, poremos en marcha as seguintes 
medidas: 

• Apoio técnico para a constitución de empresas 
de economía social na cidade de Vigo. Neste 
sentido promoverase o coñecemento das 
cooperativas de traballo e sociedades laborais, 
así como a consolidación das mesmas. 

• Subvencións ao comezo da actividade. 

• Valoración nos pregos de condicións dos 
contratos públicos municipais. 

• Formación e concienciación para o fomento 
destas empresas entre os desempregados. 

• Fomentar a cooperación empresarial local 
como método eficaz de adaptación ao cambio. 

• Fomentar sectores relacionados co I+D+I, as 
novas tecnoloxías e a economía social. 
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3. POR UN CONCELLO 
DEMOCRÁTICO E PARTICIPATIVO 
 
3.1 REFORMA DA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

A profundización democrática só será posible 
reformando as formas de facer política e 
apostando pola democracia participativa tendente 
a conseguir un cambio político substancial que 
leve un xiro económico, social, cultural e ético 
desde a participación cidadá e a transparencia na 
xestión do público. 

O local é o ámbito desde o cal  é posible pór en 
marcha e profundar nos procesos de construción 
de democracias participativas, en tanto é o  
espazo no que a cidadanía habita e relaciónase, e 
é o Concello, a institución de proximidade, á que 
a cidadanía se dirixe a trasladar as súas 
problemáticas e demandas. 

A descentralización económica e administrativa é 
neste sentido unha prioridade política, cuxa 
profundización permite que os procesos de 
democracia participativa involucren a máis 
ámbitos da xestión pública.  

Comprometémonos a realizar cuantos esforzos 
sexan necesarios para avanzar na rexeneración da 
vida democrática e na democratización das 
institucións e a política, asegurando o máis estrito 
comportamento ético dos nosos representantes e 
cargos públicos. 

Defendemos unhas administracións públicas 
baseadas na defensa do servizo público, no 
pluralismo cooperativo, na descentralización e 
desconcentración de funcións, na sinxeleza dos 
procedementos, na prestación de servizos 
eficientes e de calidade, e no fomento da 
participación cidadá, é por iso que propomos: 

• A reforma das Administracións Públicas que 
implique un cambio en profundidade das súas 
estruturas e organización, dos seus aspectos 
funcionais, dos procedementos e do modelo 
de función pública actual. Implica tamén un 
cambio de cultura de gobernantes, directivos e 
empregados públicos en xeral, respecto das 
súas relacións coa sociedade e cos cidadáns. 

• A implantación dun modelo de administración 
cooperativa, plural na decisión, na xestión e 
con “portelo único” para o cidadán 

• O Concello debe exercer como catalizador da 
actividade das diferentes administracións, 
para evitar a descoordinación que se produce 
en moitas ocasións ante a falta de 
comunicación entre as mesmas. O Concello, 
como a administración máis próxima á 
cidadanía debe ser o que recolla as 
necesidades, carencias… e transmitilo ás 
administracións competentes para conseguir 
unha acción coordinada e efectiva. Dita labor 
é esencial para optimizar os recursos 

• Adecuar a organización e o número de 
efectivos da Administración Local ás 
competencias e funcións que realiza e 
delimitar con claridade os ámbitos políticos e 
administrativos ou de xestión e clarificar as 
súas respectivas responsabilidades. 

• Acabar co clientelismo que se produce na 
asignación dos postos directivos de libre 
designación e co exército de asesores que 
rodea aos altos cargos, que supón a creación 
de administracións paralelas que marxinan ás 
estruturas orgánicas. 

• Establecer canles de participación cidadá na 
planificación, toma de decisión, 
desenvolvemento e execución das políticas 
públicas e na xestión dos servizos públicos. 

• Racionalizar os instrumentos xurídicos de 
Dereito Público (contratación pública, xestión 
orzamentaria, fiscalización e control, 
procedemento administrativo, etc.) co fin de 
posibilitar unha xestión áxil nas unidades 
administrativas suxeitas a este tipo de 
regulación xurídica e evitar a fuxida 
indiscriminada á esfera do dereito privado. 

• Defender unha regulación única das 
condicións de traballo para todos os 
empregados públicos, coa configuración dun 
novo modelo estatutario, con estabilidade no 
emprego a fin de evitar a súa dependencia 
respecto ao poder político e con dereitos 
laborais e sindicais. 

• Restituír a dignidade destes traballadores, que 
constitúen o esqueleto  do Estado social e que 
sistematicamente foron denigrados polos 
distintos Gobernos e os medios de 
comunicación, co obxectivo de desvalorizarlos 
ante a opinión pública, xustificar as 
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externalizaciones e utilizar os seus salarios 
como fondo de reserva para os sucesivos 
axustes.  

 

3.2 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Esquerda Unida é unha forza política 
transformadora que ten como unha dos seus 
principais acenos de identidade a procura de 
modelos de participación que logren que os 
veciños e veciñas interveñan na xestión pública 
máis aló do mero feito de introducir unha papeleta 
nunha urna cada catro anos, pero, ao mesmo 
tempo, é consciente da dificultade que supón o 
cumprimento deste compromiso. 

Esquerda Unida non quere traballar para a 
cidadanía, quere traballar coa cidadanía; non 
quere gobernar por delegación, quere gobernar 
con participación. A participación cidadá 
constitúese no eixo vertebral  e transversal do 
noso proxecto político que se fundamenta no 
convencemento de que a maior participación, 
maior calidade democrática.  

En Esquerda Unida cremos que desde a 
administración débese traballar onxuntamente coa 
sociedade civil organizada e traballar por que a 
xente se asocie, organícese e participe. Non 
debemos deixar o control democrático a 
banqueiros ou empresas,  por iso queremos 
impulsar desde o ámbito municipal, e entendendo 
as peculiaridades de cada municipio e a súa 
poboación, procesos de intervención directa nas 
decisións que se tomen nos concellos, que 
vinculen a veciños e veciñas, políticos e técnicos 
nas decisións, o control e a xestión dos asuntos do 
municipio. 

Debemos ter en conta que os procesos 
participativos “non son máxicos”. O feito de polos 
en marcha non supón automaticamente un 
altísimo nivel de participación. No 
desenvolvemento participativo non hai modelos 
predeterminados 

O ámbito preferente para levar a cabo esta 
formulación é o local, sen renunciar a outros 
ámbitos territoriais, xa que permite executar 
prácticas participativas de xestión pública por  
proximidade  ao  debate público e social e a 
accesibilidade ás institucións.  

En definitiva, a participación como instrumento de 
democracia real, de transformación social, de 
inclusión, de afección á contorna e como 
instrumento de profundización e radicalización da 
democracia é un  principio irrenunciable para 
unha forza política de esquerdas, por iso poremos 
en práctica políticas para: 

• Situar no centro da política, no deseño e na 
toma de decisións, á cidadanía 

• Rexenerar  a política local (transparencia, 
rendición de contas, cogestión) 

• Lograr a implicación da cidadanía no noso 
proxecto de cidade ou municipio e na xestión 
das nosas políticas locais.   

• Superar/ desbordar o modelo de democracia 
representativa 

• Fortalecer as redes sociais do municipio e a 
súa capacidade de acción pública. 

• Lexitimar as políticas emanadas de espazos 
cidadáns 

• Construír participadamente  un modelo de 
cidade xusta, sustentable e democrática.  

 

Ante a inoperancia da anterior corporación 
municipal para dar percorrido ao regulamento 
existente de participación ciudadanaza Esquerda 
Unida comprométese ineludiblemente a avanzar 
cara a un modelo integral de participación como 
eixo na nosa prioridade política, para logralo 
comprometémonos a desenvolver as seguintes 
accións: 

• Plans integrais de participación cidadá, que 
tenten organizar todos aqueles elementos que 
están na base local, tanto desde o punto de 
vista normativo como de dinamización social. 

• Replantexamento da Concellaría de 
Participación Cidadá 

• A elaboración participada dun novo 
Regulamento de Participación Cidadá. 

• Desarrollo dun Plan de Formación Cidadá  
dirixido a persoas individuais e  a asociacións 
(xestión de asociacións, instrumentos para a 
participación...) 
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• Desarrollo de Foros Cívicos entendidos como  
ámbitos de discusión, debate e proposta 

• A creación de Consellos Sectoriais sobre as 
diferentes políticas locais (educación, 
sanidade, igualdade, mocidade, cultura, 
sustentabilidade ambiental,…) que han de 
cumprir  as seguintes premisas: 

- Teñen que dispoñer dun Regulamento 
tipo para a  configuración  dos 
Consellos Sectoriais. 

- Atender aos problemas dunha maneira 
transversal e desde a organización 
territorial da cidade. 

- Estar compostos, pola cidadanía, a 
través das súas organizacións e 
asociacións. A Administración ha ter só 
un papel secundario o de escoitar  e 
canalizar as demandas.  

- Teñen que garantir a paridade ou polo 
menos a presenza equilibrada de 
mulleres e homes nos órganos de 
representación e toma de decisións, 
favorecendo a incorporación das 
mulleres nos órganos e instancias de 
representación local.  

• Desenvolvemento de Audiencias públicas 
sobre temas de interese xeral: Orzamentos, 
Urbanismo, etc. 

• Dereito a Iniciativa Lexislativa Municipal. 

• Crearemos as Asembleas de Distrito e de 
parroquias co fin de promover a participación 
horizontal. Fundamental traballo das 
Asembleas de Barrio e de parroquias será o 
deseño das cidades, os seus espazos públicos, 
as súas necesidades dotacionais, etc.  

• Creación do Consello de Cidade como máximo 
órgano de participación do municipio. 

• Establecer un modelo de mediación veciñal co 
fin de resolver negociadamente os conflitos  
derivados  desta participación. 

• A posta en funcionamento dun observatorio da 
realidade social e participativa que cre unha 
base de datos na que podamos depositar toda 
a información.  

• Nestes procesos faremos especial fincapé na 
xente mais moza do noso municipio, desde a 
creación de asembleas ou consellos de 
infancia onde as nenas e nenos dos nosos 
municipios comecen a participar do 
desenvolvemento da súa cidade ata procesos 
participativos lanzados desde as delegacións 
de mocidade.  

• Poremos en marcha modelos de elaboración 
de orzamentos participativos. 

 

3.3 ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 

Os cidadáns en Vigo estiveron sempre desprazados 
da participación activa nas decisións do ámbito da 
Facenda Local, EU comprométese a pór en 
marcha os instrumentos que posibiliten a 
aplicación de procesos participativos no relativo á 
política económica local. Para iso utilizaranse 
diversos instrumentos: 

• Celebración de Audiencias Públicas anuais co 
fin de achegar á poboación a complexidade do 
Orzamento Municipal, as súas características e 
os seus límites. 

• Posta en común das Ordenanzas fiscais coa 
representación da cidadanía: as organizacións 
sociais, as comunidades de veciños, os 
sindicatos e o empresariado, constituíndo un  
Consello Económico e Social. 

• Realización de experiencias participativas no 
deseño de espazos urbanos a través das novas 
Asembleas de Distrito e de parroquias 

• Deseño participado de equipamento municipal 
co público futuro usuario. 

• Orzamento Participativo como unha realidade 
posible de implicación cidadá na toma de 
decisións. Esquerda Unida aplicará a máxima 
de procurar unha xestión eficaz, dotando aos 
municipios dos recursos e medios necesarios 
para garantir a sustentabilidade económica 
desde a aplicación dos principios de equidade, 
progresividad e corresponsabilidade fiscal. 

A participación implica toma de decisións e 
compromiso de vinculación por parte dos equipos 
de goberno locais, o que leva  unha cesión de 
poder por parte da administración local cara á 
cidadanía. 
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Na articulación de políticas de participación, na 
construción de políticas e establecemento de 
prioridades, é necesario superar modelos nos que 
as asociacións ostentan a representación da 
cidadanía e a súa interlocución en nome desta coa 
administración, fomentando espazos deliberativos 
da cidadanía, articulando o dereito universal a 
participar na toma de decisións municipais. Desta 
maneira, foméntase  a participación dos sectores 
sociais que historicamente estiveron excluídos da 
toma de decisións e que polo xeral, non forman 
parte do tecido social organizado, de aí a nosa 
aposta por implantar os orzamentos participativos 
como vínculo de cogestión entre cidadanía e poder 
institucional, como “contrato social”. 

O proceso de orzamentos participativos permite 
xerar unha nova cultura que implica a construción 
de estratexias de planificación e xestión 
participativa do territorio. 

Permiten que a cidadanía non sexa simple 
observadora dos acontecementos, así como a 
transparencia nas decisións converténdose en 
protagonista activa do que ocorre no municipio, 
creando  municipios máis igualitarios. 

Estes deben abordarse, tamén, con enfoque de 
xénero, implicando sectorialmente ás mulleres e 
establecendo formas materiais e políticas para 
facilitar a súa participación.  

Para poder levalos a cabo nos concellos 
gobernados por EU comprometémonos a: 

• Facilitar a máis ampla información sobre as 
actividades, obras e servizos municipais. 

• Promover a participación dos veciños/as e 
asociacións na xestión municipal, fomentando 
a vida asociativa na cidade e os seus distintos 
barrios. 

• Achegar a xestión municipal á cidadanía, 
garantindo o equilibrio e solidariedade entre os 
distintos barrios e núcleos de poboación do 
termo municipal. 

• Facer efectivos os dereitos dos cidadáns e 
cidadás 

 

 

 

3.4 LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN  
 
A corrupción é un fenómeno estrutural do 
capitalismo que deteriora a democracia e nega os 
principios de transparencia e igualdade, a  
denuncia e combate deben constituír o noso 
obxectivo principal; as esferas onde 
principalmente dáse son o urbanismo e a 
contratación, por tanto defenderemos cantas 
medidas sexan necesarias para erradicar esta 
secuela. Desde EU comprometémonos contra a 
corrupción municipal e na defensa da democracia 
cunha xestión publica transparente. Superar a 
deterioración moral ao que se esta levando á 
democracia é o noso compromiso e para iso 
propomos: 

• Adoptar as medidas necesarias para asegurar o 
comportamento ético dos cargos públicos: 
Código ético  e mecanismos de control. 

• Unha regulación máis estrita das 
incompatibilidades, medidas contra o 
transfuguismo, a obrigación de declarar os 
bens patrimoniais, lei expropiatoria de bens 
adquiridos mediante prácticas corruptas, etc. 

• Adecuar a composición das institucións 
representativas á vontade popular, expresada a 
través dos seus votos e democratizar o 
funcionamento destas institucións.  

• Fixación de criterios para a das retribucións de 
cargos electos locais. 

• Loita contra a corrupción e o transfuguismo. 

• Mecanismos de participación directa  dos 
cidadáns: Participación cidadá e Referendo 

• Superar a deterioración moral ao que se está 
levando á democracia, mediante a creación 
dunha fronte ampla contra estas actitudes e 
por unha democracia real e participativa, 
forxando amplas alianzas no ámbito local. 

• Desenvolver mecanismos de control 
independente que permita valorar a eficacia 
da xestión pública, así como ás finanzas 
públicas. 

• Dar un contido real e efectivo á figura do 
Valedor do cidadán como órgano municipal 
que velase pola defensa dos intereses dos 
veciños. 
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3.5 DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
A descentralización é un mecanismo mediante o 
cal o Concello transfire funcións e recursos para 
unidades de xestión administrativa, con 
competencia nunha parte determinada do 
territorio da Cidade. Cando falamos de 
descentralizar o Concello de Vigo, estamos 
expoñendo, por un lado, a diferenciación entre un 
Centro que toma decisións sobre todo o territorio 
da Cidade e, por outro, ás unidades territoriais 
como unidades de acción e decisión que limitan 
as súas competencias a un barrio ou unha 
agrupación de barrios. 
 
A descentralización é importante porque ao 
distribuír o poder de decisión, tanto funcional 
como territorialmente, posibilita unha relación 
máis directa, máis próxima, máis áxil e máis 
transparente entre o goberno municipal e a 
cidadanía. A descentralización e a participación 
cidadá son elementos esenciais para unha nova 
política do espazo público, entre os cales a 
planificación urbana é fundamental, á igual que 
todo tipo de accións e políticas públicas que 
dinamicen e favorezan a apropiación do espazo 
público polo cidadán, incorporando novos 
conceptos de convivencia democrática. 
En EU propoñemos para Vigo a articulación das 
administracións zonales ou Áreas de Distrito como 
unidades responsables que desenvolvan dous 
eixes estratéxicos básicos da administración 
municipal: a Desconcentración Institucional e o 
Sistema de Xestión Participativa. 
 
O primeiro deses eixes posibilita unha atención 
máis directa, inmediata e permanente do 
Municipio ás zonas, sectores urbanos e parroquias 
rurais do Distrito; o segundo artella a intervención 
directa e activa da cidadanía na xestión de 
goberno local. A descentralización diríxese á 
implantación dun novo sistema de actuación 
territorial planificador e administrativo, 
descentralizador da xestión do desenvolvemento, 
coordinado coas diversas áreas e que asegure 
unha real xestión do chan. 
 
Vigo é un municipio moi especial, que ten, como 
unha das súas características máis definitorias, a 
enorme variedade dos núcleos que o compoñen, 
por iso en necesaria a súa división territoral. 

Esquerda Unida propón a aprobación da nova 
división territorial da cidade de Vigo debido, entre 
outras razóns, ás transformacións sociais e 
urbanísticas da cidade experimentadas nas 
últimas décadas. Esta aprobación culminaría nun 
roceso de elaboración realizado por unha comisión 
cidadá na que participarían ademais de 
autoridades municipais, diferentes institucións: 
Federación de Asociacións de Veciños, colexios 
profesionais, Cámara de Comercio, departamentos 
de infraestruturas e transporte e profesionais 
expertos da Cidade. 
 
Tamén será necesaria a creación dun Centro de 
CordinaciónCívico Municipal, xustificado no 
desenvolvemento territorial dos servizos 
municipais, no que se xustificaría esta 
necesidade, sobre baséea da división municipal 
nasdiferentes Xuntas Municipais de Distrito. 

 
O obxecto da CCCM é integrar nun programa 
coordinado prográmalos das distintas áreas ou 
Delegacións Municipais e servizos de intervención 
municipal nos distritos, así como o das Xuntas 
Municipais de Distritos, asociacións e colectivos 
do distrito. Iso permitirá un planeamento 
concertado e coordinado entre o Concello e as 
Xuntas de Distrito, como deseño consensuado de 
políticas e coordinación de accións, como por 
exemplo a execución descentralizada dos 
programas presupostarios que teñan impacto local 
especifico en materia de desenvolvemento social, 
cultural, deportes e defensa da natureza, así como 
en outras materias que fan ás competencias 
exclusivas e concurrentes das Xuntas de Distrito. 
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4. POR UN VIGO CON SERVIZOS 
PÚBLICOS DE CALIDADE 
 
 
4.1 FORTALECEMENTO E DEFENSA DO SECTOR 

PÚBLICO 

Os sucesivos gobernos de PSOE, BNG e PP en 
Vigo significaron a práctica desaparición dos 
servizos públicos. Mediante privatizacións 
desapareceron desde a empresa municipal de 
augas ata a mesma xestión administrativa de 
multas recentemente. Esquerda Unida 
defendemos a potenciación do público, desde un 
funcionamento eficiente e eficaz como única 
garantía de redistribución e satisfacción real da 
renda e os dereitos sociais da maioría da 
cidadanía. 

EU orientará a súa actuación preferente cara á 
xestión directa e dentro desta, a elección de cada 
modalidade axustarase á natureza e o tipo de 
actividade e servizos. En todo caso EU expón 
como elemento diferencial a xestión participativa. 

 

No caso das empresas privadas: 

• Evitarase as concesións administrativas por 
períodos longos, que imposibilitan controis 
municipais eficaces e convértense en 
privatizacións definitivas encubertas. 

• Erradicaranse prácticas como a ampliación 
temporal de concesións que supoñen gastos 
inxentes ás arcas municipais como así a 
pasado en SERAGUA. 

• Prestaremos especial atención ás cláusulas 
que rexen o contrato e ao Regulamento de 
Servizo, a fin de garantir a súa calidade e o 
control eficaz; así como incorporar ao contrato 
determinadas obrigacións respecto da 
contratación dos traballadores, os seus 
dereitos laborais, aplicación da lexislación 
presente en materia de saúde laboral. 

• Rexeitaremos a contratación a través de 
Empresas de Traballo Temporal (ETT) e as 
concesións administrativas de empresas que 
os usen.  

• Baremación con criterios de preferencia ás 
empresas con emprego fixo e de calidade.  

 

4.2 SERVIZOS PÚBLICOS 

 

4.2.1 Servizos sociais   
 
Desde EU cremos que é o Concello de Vigo o que 
debe xestionar as políticas e servizos sociais 
prestados á cidadanía, xa que é a institución máis 
próxima á poboación. Por iso defendemos non só o 
traspaso de competencias ao concello, senón 
tamén a descentralización e a liberación de 
recursos económicos cara a leste por parte da 
autonomía. 

Desde o concello non se debe evitar o problema 
por non ter competencias en moitos casos e se 
que se debe investir gran parte do orzamento 
municipal para tratar servizos e asuntos sociais 
especialmente nesta época de crise que deixou 
desprotexida a gran parte da poboación. 

Tras as reiterativas políticas neoliberais que sobre 
os Servizos Sociais practicáronse, a falta de 
orzamento e a  dificultade  na construción  desde 
o nivel local  de dereitos normalizados e lexislados 
debido á falta de competencias e á non 
descentralización administrativa, deixáronnos un 
sistema municipal de Servizos Sociais que se 
caracterizan por: 
 
• A carencia de normas e regulamentos de 

réxime local sobre a aplicación por dereito de 
axudas de protección social básicas. 

 
• A dificultade  para realizar actuacións 

integrais e/ou coordinadas coa política sociais 
fundamentais (vivenda, educación…) 

 
• A cada vez maior implantación da xestión 

privada dos servizos. 
 
No entanto, temos que recoñecer que os servizos 
sociais avanzaron na delimitación do seu 
específico papel, do seu valor positivo na 
intervención na loita contra a exclusión social, a 
pobreza, e a súa achega á xeración de benestar 
social de toda a cidadanía.  

Defendemos uns servizos sociais que protexan ás 
e os cidadáns, especialmente a aqueles en risco 
de exclusión social, que promovan calidade de 
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vida por encima da cobertura das necesidades 
básicas e que críticamente desvelen as raíces e as 
situacións de desigualdade que xera este sistema 
social e para iso propomos: 

• Incrementar do orzamento municipal dos 
Servizos Sociais 

• Creación inmediata dun CENTRO DE 
INSERCIÓN SOCIAL en Vigo a cargo de fondos 
do tres administracións e situado no edificio 
da GOTA DE LEITE 

• Iniciar a planificación e desenvolvemento da 
rede pública de servizos sociais, combatendo 
firmemente os intentos de privatizar estes 
servizos e buscando vías para reverter as 
privatizacións xa executadas á xestión pública. 

• Reivindicar o cumprimento dos protocolos 
entre as Administracións, e o orzamento 
suficiente para o desenvolvemento da Lei de 
Dependencia. 

• Mellora da calidade na prestación e a 
formación de coidadores/as para a maior 
calidade no coidado da  persoa dependente. 

• Crear un Plan de Inclusión Social 
transversalizado co resto de políticas 
municipais 

• Políticas de inclusión social en materia de 
emprego, vivenda, sanidade, educación e 
redes sociais: diversificadas segundo grupos e 
colectivos. 

• Asegurar que os sistemas de protección social 
permitan a todo individuo percibir suficientes 
ingresos para vivir de maneira digna. 

Faise necesario: 

• Promover o acordo entre Xunta e os concellos 
galegos, para facilitar a tramitación e 
aprobación dunha Lei Básica de Servizos 
Sociais. 

• Fortalecer os concellos, clarificar as 
competencias propias e as que deben ser 
compartidas con outras administracións 
públicas, desde o principio de subsidiariedad 
e de suficiencia económica. Apoiar as 
agrupacións de municipios a través de 
mancomunidades para a prestación de 
servizos sociais con maiores garantías nos 
pobos pequenos, concellos...  

• En servizos sociais, un novo modelo que 
substitúa ao plan concertado, tanto no referido 
ás prestacións consideradas básicas como no 
referido ao financiamento. Avanzar desde a 
fase de implantación e consolidación destes 
servizos, xa realizada, cara a outro chanzo de 
implantación caracterizado por dereitos de 
atención e unha atención ofertada desde a 
práctica dun modelo de atención universal e 
de xestión de calidade. 

• A consideración do cidadán e das familias 
como eixos de atención, cohesión social e 
planificación integral. Para EU as familias son 
importantes, non son un tema exclusivo da 
dereita, que por outra banda defende non a 
familia tradicional, senón a visión máis 
tradicional da familia, hai políticas de 
esquerda e políticas de dereita no apoio ás 
familias. Esquerda Unida non busca reforzar 
ás familias –o papel tradicional das mulleres 
na familia– para que se convertan en sostén 
do individuo (persoas maiores, discapacitadas, 
novas, etc.) en detrimento de as políticas 
sociais, dos dereitos de cidadanía destes 
colectivos. 

• Fortalecer as políticas integrais globais e 
especializadas dirixidas: mulleres, maiores, 
discapacitados, inmigrantes, colectivos en 
risco de exclusión social.  

• Establecemento de ámbitos sectoriais e 
integrados de participación, asegurando o 
equilibrio entre a participación sectorial 
estruturada ao redor de consellos de colectivos 
específicos (novos, muller, maiores, etc.) ou 
temáticos (educación, medio ambiente, 
benestar social, emprego, saúde, etc.  

 

4.2.2 Educación 
 

Para EU o mellor modo de garantir o dereito 
universal á educación pasa por defender sen 
concesións un sistema público de ensino que, 
desde a educación infantil ata a universitaria, 
asegure unha educación de calidade para todos e 
todas en condicións de igualdade. 

Para EU a calidade do ensino coincide 
basicamente co que desde hai anos vimos 
identificando como “Alternativa da escola 
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pública”, que é patrimonio común da esquerda 
social e política, e cuxas acenos de identidade son 
o seu carácter laico, pluralista e democrático, o 
seu compromiso cun ensino científico e crítico, 
respectuosa coas diferenzas á vez que integradora 
das mesmas, inclusiva e compensadora das 
desigualdades. En resumo, unha educación de 
calidade é aquela que dá resposta ás diversas 
necesidades educativas do conxunto da poboación 
para lograr o seu éxito escolar, mediante unha 
efectiva igualdade de oportunidades e unha 
xestión democrática, transparente e socialmente 
eficaz. 

As nosas propostas programáticas inspíranse, por 
tanto, nunha concepción da calidade educativa 
que está indisolublemente unida ao carácter 
público do ensino como garantía do exercicio do 
dereito universal á educación en condicións de 
igualdade. 

EU defende tamén un incremento das 
competencias municipais no ámbito educativo 
como requisito necesario para mellorar e adecuar 
a cada realidade concreta a oferta pública dos 
diferentes tipos de ensinos. Para iso o concello de 
Vigo debe ter un papel protagonista na 
planificación global e nas condicións materiais 
dos ensinos regulados e non reguladas que se 
impartan no seu ámbito territorial.  

 

4.2.1 Unha educación pública de calidade en 
condicións de igualdade 

• Ampliación da rede pública de escolas infantís 
ata cubrir, en todo Vigo, a demanda do ciclo 
de 0 a 3 anos. Os horarios deste alumnado 
organizaranse combinando os tempos 
escolares e as necesidades das familias. A 
oferta municipal para atender aos nenos e 
nenas de 0 a 3 anos completarase con Casas 
de Nenos municipais. 

� Plan municipal de medidas específicas para 
favorecer o éxito escolar de todo o alumnado 
na educación obrigatoria, que concrete 
actuacións de apoio aos alumnos e alumnas 
que presentan dificultades de aprendizaxe 
desde o momento en que se detectan, así 
como actuacións para atender as necesidades 
específicas do alumnado procedente doutras 
culturas, do alumnado con problemas de 

exclusión social e do alumnado con algún tipo 
de discapacidade. Devandito Plan será 
aprobado inicialmente polo Consello Escolar 
Municipal (ou de Distrito) e proporase, para a 
súa aprobación definitiva e o seu 
financiamento, ao Consello Escolar da 
Comunidade. 

• Desenvolvemento de programas municipais 
para a mellora da convivencia escolar, a 
proposta do Consello Escolar Municipal e en 
coordinación con outros servizos e áreas 
municipais (Servizos sociais, Mocidade, 
Saúde…) que contribúan a unha intervención 
multiprofesional e integral: centro, barrio, 
familias, apoio ao profesorado…   

� Posta en marcha dun programa-marco 
municipal de apertura dos centros á súa 
contorna fose do horario escolar. No devandito 
programa promoverase tamén o uso dos 
centros universitarios pola sociedade que os 
financia. Para profundar a relación 
Universidade de Vigo-sociedade 
desenvolveranse un programa de bolsas 
orientado a que estudantes universitarios 
realicen funcións de apoio ao alumnado de 
Primaria e Secundaria que necesite reforzo 
educativo fose do horario escolar, e que pola 
súa situación socio-familiar non poida recibilo 
doutro xeito. 

• Plan integral de formación profesional 
elaborado pola administración municipal e os 
representantes dos axentes sociais, a partir 
dunha análise das expectativas de emprego.  

� En analfabetismo total e funcional na nosa 
cidade son moi alarmante. Datos da propia 
Xunta cibran nun 10% a taxa polo que é 
indispensable a creación de centros de 
Educación de Persoas Adultas (E.P.A), de 
modo que haxa polo menos un por Distrito 
escolar e permita cubrir as necesidades de 
diferentes colectivos. Estes centros deberán 
adecuar a súa oferta e os seus horarios ás 
características do seu alumnado, con especial 
atención ás persoas (maioritariamente 
mulleres) que ven obrigadas a asumir en 
solitario as responsabilidades familiares. EU 
propón para erradicar o analfabetismo na nosa 
cidade experiencias alfabetizadotas como o 
programa cubano “eu se podo” que se 
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desenvolve actualmente na cidade de Sevilla e 
en miles de localidades latinoamericanas.  

• Facilitar recursos orientados a potenciar a 
educación en valores relacionados cos dereitos 
humanos, a paz, o respecto mutuo e a 
solidariedade, a igualdade entre mulleres e 
homes, a educación ambiental, a educación 
para a saúde, a educación afectivo-sexual, a 
educación en materia de comunicación, a 
educación para o consumo, etc. 

• Organización de Xornadas Municipais de 
Educación, en colaboración coa comunidade 
educativa, de carácter anual. 

• Fomento da innovación educativa mediante 
subvencións aos centros ou equipos docentes 
que desenvolvan plans de mellora da súa 
acción educativa. 

4.2.2  Descentralización e participación 
democrática. 

EU promoverá unha efectiva descentralización 
mediante a creación de distritos educativos que 
atendan as demandas de educación da poboación 
correspondente e acheguen o servizo público 
educativo á cidadanía. Estes distritos poderán 
coincidir ou non co termo municipal en función do 
número de habitantes e a extensión  do territorio e 
en desenvolvemento da futura área metropolitana 
de Vigo. Os ensinos que se impartan neles 
adecuaranse ás características da zona  e as 
necesidades económicas e culturais da poboación. 
Nese marco propomos:  

� Potenciación dos Consellos Escolares 
municipais ou de Distrito educativo (cando 
non coincida Distrito e municipio). Para EU 
estes órganos de participación deberán ter 
competencias de goberno (as propias da 
planificación xeral da oferta educativa no seu 
ámbito territorial), de control e, naquelas 
cuestións educativas sobre as que non poidan 
tomar decisións últimas, recoñeceráselles o 
dereito de proposta, de modo que o órgano 
competente (Consellería de Educación, Pleno 
Municipal, Xunta de Distrito) teña que 
debatela e pronunciarse respecto diso. Os 
Consellos escolares de Distrito e municipais 
funcionarán en estreita colaboración co 
Consello Escolar da Comunidade Autónoma 

ante o cal han de ter recoñecida capacidade 
para: 

-Planificar a rede de centros da zona, evitando 
problemas actuais de falta de espazo 
rotacional na PXOM para novos centros 
escolares (Colexio Altamar) ou ampliacións dos 
mesmos (caso de Navia). 

-Escolarizar equitativamente ao alumnado. 

-Distribuír e controlar os fondos destinados a 
programas educativos. 

-Coordinar as actividades extraescolares. 

-Facer propostas para eliminar o fracaso 
escolar e mellorar a convivencia 

-Potenciar a participación de toda a 
comunidade escolar. 

• Constitución de Comisións de escolarización 
permanentes, nas que se garanta a 
participación de todos os sectores da 
comunidade educativa e que estean 
coordinadas polo Concello. La Comisión de 
escolarización municipal intervirá en todo o 
proceso de escolarización: determinación de 
vacantes, zonificación, admisión do 
alumnado… 

• Creación dunha Mesa Local de Formación 
Profesional para a coordinación da FP e para 
que asegure a integración de toda a Formación 
Profesional do municipio.  

� Fomento da participación democrática nos 
centros educativos mediante medidas de apoio 
ao asociacionismo do alumnado e das AMPAs. 
Así mesmo asegurarase unha participación 
eficaz dos representantes municipais nos 
Consellos Escolares dos centros públicos e 
privados concertados. 

 

4.2.3 Planificación  e xestión da oferta 
educativa municipal 

• Análise das necesidades educativas en cada 
municipio, a curto e medio prazo, tendo en 
conta, xunto á demanda da poboación en 
idade escolar, a doutros colectivos (maiores, 
mulleres, novos etc..). 

• O concello elaborará un Plan Cuatrienal de 
investimentos que responda as necesidades de 
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escolarización a curto e medio prazo. Neste 
Plan incluiranse medidas como a oferta de 
chan público para centros públicos, un estudo 
cuantitativo e cualitativo da evolución 
demográfica previsible e a adaptación dos 
centros para xeneralizar a escolarización 
nunha rede única de centros públicos. Dita 
rede debería permitir: atender a demanda de 
prazas infantís de 0-3 anos e a escolarización 
completa de 3 a 16 anos, cubrir a demanda 
de Bacharelato e EPA (presencial e a 
distancia), así como implantar programas de 
garantía social (ou iniciación profesional) e 
ciclos formativos acordes coas tendencias de 
emprego da Comunidade. 

• Para todo iso na novo PXOM que propón 
redactar EU reservarase o suficiente espazo 
dotacional educativo de acordo á planificación 
dos distritos educativos. 

� Reclamar para Vigo fondos finalistas que lles 
permitan desenvolver maiores competencias 
en educación. Por exemplo, a relativa a 
dotacións de equipamentos e material 
didáctico, incluíndo os libros de texto nas 
etapas obrigatorias. Naqueles municipios onde 
goberne EU, promoverase a reutilización de 
libros de texto, en colaboració 

� n con sindicatos e asociacións de nais e pais. 

� Organización e xestión dos sistemas de 
acollida dos colexios públicos de Infantil e 
Primaria adecuando o seu horario de apertura 
ás necesidades das familias. 

• Coordinación das actividades complementarias 
que se realicen nos centros públicos fose do 
calendario ou do horario escolar. 

• Coordinación dos distintos profesionais e 
servizos municipais que prestan apoio aos 
centros escolares (traballadores sociais, 
mediadores interculturais, equipos 
psicopedagógicos, médicos escolares…) 

 

4.3 SANIDADE PÚBLICA 
 

Nos últimos anos xurdiron iniciativas que co 
pretexto de “modernizar” e facer “sustentable” os 
sistemas de saúde, reclaman novas achegas 

económicas aos pacientes pasando a ser 
considerados “clientes”. 

Desde a perspectiva da esquerda transformadora 
reafirmámonos no noso compromiso cun sistema 
sanitario público e de calidade, garante do dereito 
universal e alicerce básico da igualdade entre a 
cidadanía. É necesario vincular a todas as 
administracións neste compromiso, evitando os 
modelos de financiamento ou organización 
privatizadores en calquera das súas formas. 

A mellora da saúde, desde unha óptica centrada 
na mellora da calidade de vida, na inserción de 
hábitos saudables e sobre todo na mellora dos 
indicadores de saúde comunitarios, debe ser un 
dos nosos obxectivos primordiais. 

Os municipios, como lugares de convivencia e de 
desenvolvemento das actividades que condicionan 
a nosa vida e o noso estado de saúde, son os 
lugares idóneos para actuar nas políticas publicas 
e para mellorar o nivel de saúde e de vida das 
nosas cidadás e cidadáns. 

Hai que actuar de forma integral con políticas 
transversais, e desde a participación sobre e os 
factores determinantes da saúde da poboación 
como elementos imprescindibles para identificar 
os problemas e abordalos con garantías de éxito. 
Igualmente haberá que deseñar políticas de 
consumo responsable. 

Desenvolver as competencias municipais en 
materia de sanidade, consumo e saúde ambiental 
leva a reivindicación do papel dos concellos en 
materia de control de saúde ambiental, consumo e 
demais labores que establece a Lei Xeral de 
Sanidade, para iso crearemos, onde non exista, 
unha estrutura municipal integrada dentro da rede 
sanitaria pública única, con medios e persoal 
suficientes para desenvolver un labor inspector e 
de control das competencias municipais, en 
particular nos aspectos seguintes: 

• Control da calidade das augas de consumo e 
vixilancia e control de augas residuais. 

• Control da contaminación atmosférica e 
vixilancia do nivel de ruídos e vibracións 

• Control da hixiene de lugares públicos de 
restauración, comercio comerciante polo 
miúdo, mercados, hoteis, escolas, zonas de 
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lecer e recreo, etc e en matadoiros, 
vaquerizas, cabrerizas... 

• Salubridade e habitabilidade das vivendas e 
centros públicos. 

• Control hixiénico da distribución e 
subministración de alimentos, bebidas e 
outros artigos de consumo humano. 

• Control da eliminación de residuos urbanos e 
industriais. 

• Control sanitario dos cemiterios e policía 
sanitaria mortuoria. 

• Desenvolvemento de actividades e programas 
de promoción da saúde: hábitos saudables en 
materia de alimentación, educación sexual, 
actividade física beneficiosa para a saúde, 
prevención de infeccións de transmisión 
sexual, etc. 

• Reforzar as accións e actividades da Rede de 
Cidades Saudables, na dirección da promoción 
de saúde e a elaboración de plans de saúde 
municipais. 

• Subvencionar a venda de preservativos aos 
máis novos e ás persoas de escaso poder 
adquisitivo. Subvencionar, así mesmo, os 
proxectos das asociacións de loita contra a 
sida de repartición gratuíta de preservativos. 

 
EU defende unha Rede Sanitaria Pública única, 
que se estruture ao amparo dos dereitos e deberes 
cidadáns e non fluctúe nos brazos do mercado e 
que permita planificar e optimizar os recursos e 
mellorar a equidade de acceso. Desde EU 
entendemos que só o sistema público pode 
garantir a gratuidade, equidade e solidariedade no 
mesmo. 

Desenvolvemento da participación dos cidadáns 
na rede sanitaria pública. Defendemos o papel dos 
concellos no desenvolvemento da participación 
cidadá no sistema sanitario público. 

Un elemento útil é o Consello de Saúde 
Municipal, que se converta en canle para a análise 
dos problemas da saúde do municipio, as 
propostas de solución e a súa priorización. Débese 
analizar a carteira de servizos tanto de primaria 
como de especializada: o seu contido e o seu 
cumprimento. 

En base aos propios mecanismos legais existentes, 
reivindicamos a participación dos concellos nos 
órganos de dirección e control das estruturas do 
servizo de saúde de da Xunta, tal e como 
establece a Lei Xeral de Sanidade e que 
permanecen sen desenvolver (Consello de 
Dirección das Áreas de Saúde, o Consello de 
Saúde de Área e de Distrito e Consello de Saúde 
de Galicia).  

O concello de Vigo debe converterse en portavoz 
das necesidades de saúde da súa poboación ante 
o Sistema de Saúde co fin de que teña unha 
infraestrutura sanitaria suficiente. Todo para 
reivindicar ante a administración sanitaria 
autonómica para a poboación as seguintes 
estruturas e servizos básicos: 

• Un Centro de Saúde en cada zona básica de 
saúde (5.000 a 25.000 habitantes), cos 
recursos humanos e materiais necesarios para 
levar a cabo o seu traballo. A dotación de 
profesionais destes centros de saúde garantirá 
polo menos a distribución de 1.500 pacientes 
por médico xeral e 800 nenos por pediatra. 

• O novo hospital de Vigo 100x100 público na 
súa xestión e dotación. 

• Telemedicina: os sistemas de saúde están a se 
reorganizar para ofrecer un servizo de maior 
calidade e eficiencia mediante a utilización de 
redes de comunicación e sistemas integrados 
de información.  

• A organización adecuada da atención de 
urxencias e emerxencias durante as 24 horas, 
adaptada ás características da zona e 
consensuada cos concellos. 

• Dispensación gratuíta a menores de 20 anos 
da anticoncepción postcoital (a chamada 
pílula do día despois). En todos os casos 
buscarase a fórmula de acceso para todas as 
mulleres á anticoncepción de emerxencia. 

• Equipos de asistencia especializada 
(ambulatorios, hospitais de agudos, hospitais 
de crónicos...) públicos e accesibles para toda 
a poboación e con instalacións suficientes en 
cantidade e calidade, de forma que permitan 
prestar a asistencia sen exceder os tempos 
máximos de demora que recomendan os 
expertos. En particular, é preciso reivindicar 
un servizo de xeriatría en cada área de saúde e 
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un hospital de media estancia (para garantir 
que cando sexa preciso efectúese unha 
rehabilitación e un adestramento nas 
habilidades básicas da vida diaria, despois de 
deixar o hospital de agudos e antes de retornar 
ao domicilio). 

• Cobertura adecuada das necesidades de saúde 
mental da poboación do municipio, tanto en 
materia asistencial como en canto a recursos 
do tipo camas de agudos, camas de media 
estancia, pisos supervisados, etc. 

NIDA O noso MODELO DE CIDADE 

4.4 LIBERDADES PÚBLICAS E SEGURIDADE 
CIDADÁ.  
 
Desde EU defendemos que non pode existir 
seguridade pública se non é un marco 
democrático de exercicio de liberdades. Aínda que 
a nosa lexislación outorga ao Estado e ás Forzas e 
Corpos de Seguridade a máxima responsabilidade 
en materia de seguridade, cremos que as policías 
locais poden contribuír a mellorar a seguridade 
pondo en marcha mecanismos de coordinación 
con outros corpos e actuando no ámbito da 
prevención. 

Igualmente entendemos que a seguridade pública 
consiste en garantir aos cidadáns e cidadás, 
individual e colectivamente, o exercicio dos 
dereitos recoñecidos na nosa Constitución. 

Defendemos que a protección do dereito á 
seguridade debe facerse desde a perspectiva dun 
Servizo Público Universal e non desde posturas 
neoliberais que expoñen un proceso lento pero 
perigoso de privatización da seguridade cidadá, a 
través de todo tipo de empresas privadas e medios 
tecnolóxicos que dan seguridade só a aquelas 
persoas que poden pagarlla, atentando claramente 
contra unha seguridade pública universal 
entendida como un servizo público para todas as 
persoas independentemente da renda destas. Por 
iso desde EU defendemos un Sistema de 
Seguridade Pública baseado nos seguintes eixos: 

A prevención e a protección social 

Para Esquerda Unida non poden existir políticas 
de seguridade eficaces nunha concepción 
democrática se non se erradica a pobreza, o paro, 
a sinistralidade laboral, a xenofobia, o racismo, a 
exclusión social, mediante políticas activas de 

emprego, de integración social, de extensión dos 
dereitos e a protección social. 

Por iso defendemos a aplicación de Plans 
Integrais de Actuación dirixidos a abordar de 
forma completa fenómenos complexos que non 
poden ser abordados soamente desde a óptica 
policial, senón que deben tratarse desde un punto 
de vista global, que implique aos servizos públicos 
esenciais (Sanidade, Educación, Vivenda, Cultura, 
Emprego, etc.).  

A participación cidadá 

A participación cidadá debe ser un instrumento 
fundamental á hora de deseñar os Plans Integrais 
de Actuación e as accións preventivas en materia 
de seguridade. 

As distintas administracións deberán ter en conta 
a opinión dos movementos sociais e veciñais á 
hora de configurar e aplicar eses Plans Integrais 
de Actuación. 

Así mesmo, as políticas de seguridade ao nivel 
máis próximo da cidadanía, é dicir, desde os 
municipios, deberanse realizar desde os Consellos 
Locais de Seguridade para convertelos en punto 
de encontro dos cidadáns e as administracións 
para elaborar e avaliar os dispositivos de 
seguridade pública paralelos ao desenvolvemento 
dos Plans Integrais de Actuación. 

Un cambio no modelo policial 

EU considera imprescindible un replantexamento 
do actual modelo policial para conseguir un nivel 
eficaz na loita contra a delincuencia no cal o 
primordial non sería tanto o aumento de efectivos, 
senón a súa racionalización, coordinación, medios 
técnicos e formación. 

A propia evolución dos delitos, a súa 
internacionalización e as novas demandas cidadás 
de seguridade aconsellan concretar un novo 
sistema policial, que resolva a falta de 
coordinación das distintas Forzas e Corpos de 
Seguridade garantindo o uso coordinado así como 
a delimitación das súas funcións e competencias. 

Na actualidade a realidade é que a pesar de que 
España mantén unha descentralización 
administrativa, o sistema policial aínda mantén a 
estrutura dun Estado centralizado. Esta realidade 
provoca unha mala distribución de efectivos e 
medios tanto a nivel funcional como territorial 
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dotando a cada un dos niveis de organización 
territorial do Estado dos medios suficientes para 
garantir o cumprimento das súas competencias. 

A desmilitarización da Garda Civil propiciando a 
súa unificación co CNP suporía a creación dun 
corpo de carácter estatal con capacidade 
suficiente para abordar a loita contra a gran 
delincuencia e suporía unha mellora da 
información e unha mellor coordinación a nivel 
europeo e internacional. 

O desenvolvemento da policía autonómica 
mediante unha redistribución dos efectivos das 
Forzas e Corpos de Seguridade do Estado suporía 
a dotación dun recurso ás CCAA que as dotaría da 
capacidade de exercer as súas competencias 
actuais e suplementar as posibles carencias das 
diferentes zonas do seu territorio. 

Desenvolver e ampliar as competencias en materia 
de seguridade das policías locais suporía 
aproveitar a enorme capacidade potencial que 
posúen, a súa proximidade ao cidadán, a súa 
acción preventiva, o que fai delas un instrumento 
fundamental na seguridade cidadá e un dos 
mellores instrumentos para a prevención e control 
da delincuencia “de baixa intensidade”, en 
especial se asumen ademais en ámbitos urbanos 
unha actuación especializada en materia de 
menores e violencia de xénero. 

 
4.5 POLÍTICAS PARA AS PERSOAS MAIORES 
 
Vigo é unha cidade que camina dende fai anos a 
un envellecemento gradual da población. Ademais 
da política de defensa e mellora das pensións que 
EU defende ante o Goberno do Estado, son moitas 
as políticas de apoio a este colectivo que se poden 
facer desde o ámbito municipal. A primeira delas 
é detectar as necesidades e inquietudes dos 
cidadáns maiores e esixir solucións ao goberno do 
Estado e ao autonómico. 

Propomos a Creación de Plans Municipais 
Integrais de Atención a Persoas Maiores, en 
coordinación técnica, organizativa e financeira 
coas outras administracións, plans que 
contemplen, polo menos, os seguintes eixos: 

En servizos sociais 

Na Lei de Dependencia defendendemos unha 
estrita e avanzada aplicación: no seu 

desenvolvemento normativo, en 
corresponsabilidade administrativa e na 
implementación de recursos, co enfoque de que 
os maiores que poidan e desexen vivir na súa casa 
póidano facer cos apoios necesarios.  

Implantación do servizo de teleasistencia ás 
persoas maiores que vivan soas, priorizando ás 
non poidan moverse ou desprazarse fóra dos seus 
domicilios.   

O servizo de atención a domicilio é un soporte 
imprescindible para conseguir que os maiores 
continúen na súa vivenda canto sexa posible  

Propomos o abono do gasto efectuado en apoios 
imprescindibles: lentes, audífonos, prótese dental, 
ortopedias... 

En sanidade 

Favorecer acordos con outras administracións para 
incrementar as actuacións sanitarias, tanto 
preventivas como terapéuticas e rehabilitadoras, 
no propio domicilio dos pacientes –sempre que 
sexa necesario– para evitar custosos e penosos 
desprazamentos.  

Realización da coordinación sociosanitaria 
prevista na Lei e dos dispositivos e servizos 
necesarios. 

En vivenda 

Todos os maiores teñen dereito a elixir libremente 
o seu lugar de residencia e a que non se lles 
separe do lugar e contorna onde transcorreron as 
súas vidas, para o que é necesario establecer 
medidas que procuren o mantemento do maior no 
seu domicilio mentres así o desexe: 

• Designar o 10% de vivendas de protección 
oficial, segundo os plans programados e 
controlados polas CCAA e concellos.  

• Vivendas con contratos de carácter vitalicio, 
cuxa adxudicación e prezo de aluguer iría en 
función dos ingresos ou patrimonio dos 
adxudicatarios.  

• Investimentos en vivendas tuteladas e 
promoción de vivendas compartidas en réxime 
de cooperativa e/ou autogestión. 

• Fomentar o acollemento familiar, sempre a 
instancia do maior e con referencia a unha 
familia coñecida por el. 
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• Establecer bonificacións nas cotas dos 
servizos básicos (electricidade, auga, luz, 
gas…). 

No entanto, moitos maiores precisan para unha 
correcta atención prazas de residencia estables. 
Para cubrir esta necesidade Esquerda Unida 
defende a existencia e creación de residencias 
públicas fronte ás privadas. Para iso é temos que 
aumentar a oferta e a calidade da alternativa 
residencial pública para aqueles casos nos que 
non se poida aplicar outra alternativa de 
proximidade: 

• Adecuación dos cocientes de atención do 
persoal nas residencias públicas e mellora da 
súa capacitación profesional. 

• Plan de Xestión De Calidade  permanente a 
calidade asistencial nos centros residenciais 
públicos, contratados e concertados mediante 
procedementos de avaliación periódicos e 
participación dos residentes e os seus 
familiares. 

• Garantizar unha alternativa residencial a 
aqueles maiores con dependencias ou 
discapacidades importantes para as 
actividades da vida diaria e cuxa dependencia 
non se poida atallar desde os servizos sociais. 

• Fronte ao actual modelo residencial, que 
tende á masificación dos maiores promover a 
creación de minirresidencias. Superar o déficit 
de prazas que sofren Galicia, cunha dotación 
mínima de 50 camas por cada 10.000 
habitantes. 

• Unificar os criterios de ingreso nas residencias 
públicas para priorizar o acceso a estéanos en 
situacións de maior urxencia, valoradas polos 
servizos sociais. 

• Garantías democráticas e de control por parte 
dos usuarios do funcionamento dos centros 
públicos e privados. Participación directa dos 
maiores na elaboración de programas, 
coordinación e seguimento dentro dos centros. 

• Potenciar a creación de servizos de estancia 
diúrna (SED) e centros de día con 
equipamento especializado de contido socio-
rehabilitador e de estancia diúrna para 
maiores de autonomía reducida.  

EU considera que a administración local ten que 
garantir un envellecemento activo e saudable: o 
dereito ao lecer, a formación, a cultura, a práctica 
de actividades físicas e deportivas que fan que as 
persoas maiores poidan intervir activamente na 
vida económica, cultural e política: 

• Garantir a representación dos maiores nos 
organismos públicos e privados onde se tomen 
decisións relacionadas con este colectivo. 

• Creación de centros socioculturais, de maiores 
e interxeneracionais, fogares e clubs de 
maiores como centros abertos. 

• Facilitar servizos como comedores, sala de 
lectura, barbaría, ximnasia suave... 
Democratización do seu funcionamento 
interno. 

• Gratuidade dos actos deportivos ou culturais 
organizados ou patrocinados polos concellos 
para os/as pensionistas con poucos recursos. 

• Promover o asociacionismo dos maiores.  

• Establecer un turismo social de calidade. 
Participación de organizacións de maiores nas 
comisións de adxudicación de prazas, 
primando a aqueles con rendas baixas, cunha 
porcentaxe das prazas a maiores de zonas 
rurais e municipios afastados e tendo en conta 
aos que non viaxaron anteriormente. 

 
4.6 DEPORTE 
 
O deporte converteuse nun fenómeno social. Pero 
a promoción do deporte de elite non debe ser 
función dos concellos, o que si é a súa función é 
potenciar a actividade deportiva da poboación, 
organizar escolas de iniciación, ofertar a 
aprendizaxe de disciplinas deportivas ou organizar 
competicións deportivas de face á formación de 
nenos/as e novos ou favorecer un lecer saudable 
para as persoas adultas ou a terceira idade. 

A consideración do deporte e da actividade física 
como un dereito converteu en necesidade 
actividades como a natación e provocou que o 
ámbito asociativo con maior número de 
participantes sexa o deportivo. Como 
consecuencia diso as piscinas cubertas han 
pasado de ser instalacións de luxo a equipamento 
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de primeira necesidade. O mesmo cabe dicir dos 
ximnasios. 

Por todo iso, porque consideramos que os 
municipios son o ámbito ideal para a promoción 
dun lecer saudable, Esquerda Unida quere realizar 
unha forte aposta polo deporte municipal:  

• Implantando unha rede de equipamento 
deportivo ao longo de todo o termo municipal. 

• Deseñando pavillóns deportivos cubertos xunto 
a colexios e institutos co fin de optimizar o 
seu uso dedicándoos a fins educativos durante 
a xornada escolar e a fins de lecer e 
promoción fose do horario escolar. 

• Programando escolas deportivas do maior 
número de especialidades dirixidas tanto á 
infancia como á mocidade, ás persoas adultas 
e á terceira idade. 

• Expondo un sistema de competicións 
deportivas no ámbito infantil e escolar 
antepondo o educativo cooperativo ao 
meramente competitivo, favorecendo a non 
discriminación e fomentando o acceso ao 
deporte de todos e de todas 
independentemente das cualidades físicas. 

• Ofrecendo ás persoas adultas actividades 
deportivas como alternativa de lecer: 
ximnasios, competicións. 

• Fomentando actividades específicas para 
discapacitados e outras que permitan a súa 
integración co resto da poboación. 

• Deseñando actividades para a terceira idade 
en coordinación cos servizos de saúde. 

• Procurando desenvolver experiencias de 
cogestión con entidades deportivas locais sen 
ánimo de lucro, co fin de fomentar a 
participación da sociedade organizada na 
xestión municipal. 
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5. VIGO POLO 
DESENVOLVEMENTO LOCAL 
SUSTENTABLE 
 
5.1 POR UN CONCELLO DE VIGO HABITABLE 
 
Os problemas medioambientais da Terra son cada 
vez máis graves: as guerras, a fame e a pobreza, o 
cambio climático, a destrucción da capa de ozono, 
a desertización, a perda de biodiversidade, o 
esgotamento de recursos, etc. Estes problemas 
causan grandes perdas económicas, enfermidades 
e mortes. A conciencia da sociedade e as medidas 
que se toman para a conservación e recuperación 
do medio ambiente son insuficientes, e por eso a 
degradación ambiental segue aumentando cada 
vez máis rapidamente. Situación que reclama 
unha reflexión global estratéxica, á vez que esté 
integrada esa reflexión nas políticas locais, dende 
onde se inician as actuacións directas. 
 
Esta problemática é consecuencia do actual 
modelo económico xeneralizado de desenrolo, 
basado no interés do capital de obter o máximo 
beneficio no mínimo tempo. As políticas 
ambientais diseñadas polos poderes públicos son, 
en moitos casos, un instrumento utilizado polo 
capital para gañar novos mercados e noutros unha 
farsa para enganar á xente e poder seguir co 
mesmo modelo económico. 
 
En Vigo atópanse innumerables exemplos de 
actividades, de competencia municipal directa ou 
indirecta, que teñen un grave impacto ambiental. 
Estas actividades están relacionadas con: a 
ordenación do territorio; a masificación 
urbanística e a vivenda; as infraestructuras de 
comunicacións, suministros e recollida e 
tratamento de residuos sólidos e líquidos; o 
transporte; a protección do medio natural; a saude 
e a educación ambiental.  
  
Vigo é un exemplo de cidade xestionada só con 
criterios de Crecemento Económico en beneficio 
duns poucos, e esa é a causa dos graves 
problemas medioambientais que padece a maioría 
da cidadanía. O Crecemento Económico basado no 
aumento da producción consume cada vez máis 
recursos e xenera cada vez máis residuos. 
 

De feito, a xestión municipal feita en Vigo durante 
a democracia non se diferencia, no sustancial, da 
xestión feita durante o franquismo: levouse a cabo 
unha xestión urbana dirixida pola iniciativa 
privada, e por elo, en beneficio da especulación; 
unha xestión dos servicios municipais dirixida á 
súa privatización progresiva e a favor do beneficio 
do capital; una falla de atención ás necesidades 
básicas da poboación (ensino, sanidade, cultura, 
deporte,...), etc. Por iso EU propón un novo 
modelo de xestión municipal que supoña unha 
verdadeira ruptura con este modelo continuista no 
básico co franquismo. Esa xestión municipal, que 
se concretará nos apartados seguintes, está 
orientada á aplicación do modelo de 
desenvolvemento económico e social 
ambientalmente sostible ó servicio dos intereses 
da maioría social. 
 
É por tanto necesario elaborar un modelo de 
cidade no que toda a cidadanía, sen exclusións, 
poda satisfacer as súas necesidades: traballo, 
descanso, educación, sanidade, deporte, cultura, 
lecer, nun ambiente agradable e en armonía co 
medio natural. 
 
5.2 DEFENSA E DESENVOLVEMENTO DO 
PÚBLICO.  
 
Agora é o momento de presentar os resultados das 
empresas municipais de servicios privatizadas e 
de valorar ó repetido discurso do PSOE e do PP de 
que  “o Estado non pode ser empresario” e “a 
xestión privada é máis eficaz e cóstalle menos ó 
cidadán”. Si se analizan as concesións de 
servicios municipais verase que: os precios deses 
servicios subiron moito máis ca inflacción, que se 
recortaron as plantillas e os dereitos laborais dos 
traballadores de ditas empresas, e que a calidade 
de ditos servicios non mellorou e mesmo en certos 
casos empeorou..  
 
As concesións deses servicios foron feitas 
procurando garantir o beneficio das empresas pero 
non a mellora do servicios, sendo esas concesións 
de feito, verdadeiros contratos blindados. EU 
considera que os servicios públicos non poden ser 
un negocio, e que se teñen que financiar, no 
marco dunha política redistributiva da riqueza, 
con partidas presupostarias ademáis das tasas do 
usuario.  
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A introducción de criterios de contabilidade 
ambiental amosa que a financiación a cargo dos 
presupostos dunha parte do coste dos servicios 
públicos, por exemplo o transporte colectivo de 
viaxeiros, produce un aforro económico moito 
maior para o conxunto do sistema debido a: aforro 
de tempo de trasporte, maior fluidez do tráfico, 
reducción de danos por accidentes, aforro en 
infraestructuras, menor degradación ambiental, 
etc. 
 
EU considera comprendido dentro do concepto do 
público as iniciativas sociais de producción e 
xestión de servicios sen ánimo de lucro, que 
aportan novos valores frente ó mercantilismo e a 
insolidariedade dominantes. Aquí entran de cheo 
as Comunidades de Montes xestionadas con 
criterios sociais e ambientais, e coas asociacións 
de solidaridade.  
 
 
5.3 PLANIFICACION DO TERRITORIO. O PLAN 
DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. 
 
A teoría científica da  Ordenación do Territorio 
considera ó territorio como recurso do que se debe 
facer un uso racional en función dos obxectivos 
propostos. 
 
Contra o dogma da política liberal da liberdade de 
mercado para tódalas actividades económicas, 
érguese a proposta do Desenvolvemento Sostible 
que implica a necesidade dunha planificación das 
actividades económicas – recuperar a cultura do 
plan- en función da recuperación, conservación e 
mellora do medio ambiente e de acadar unha 
maior calidade de vida e garantir esa calidade 
para as xeneracións futuras. 
 
A ordenación do territorio, o uso racional dos 
recursos non renovables, a conservación da 
biodiversidade e o control da contaminación do 
aire, da auga e do solo, son os instrumentos 
básicos para a planificación do desenvolvemento 
sostible. Esta planificación require a elaboración 
de dous plans concertados entre sí: o  Plan de 
Ordenación do Territorio e o Plan Estratéxico de 
Desenvolvemento. 
 
Plan Estratéxico de Desenvolvemento. Vigo ocupa 
unha posición central e privilexiada dunha 

eurorexión, “O Eixo Atlántico” que abrangue 
Galicia e o Norte de Portugal ata Oporto. O porto 
de Vigo é o máis importante desta “eurorexión”, e 
pola súa producción pesqueira o primeiro do 
Estado. Unha prioridade para o desenvolvemento 
desta eurorexión require un forte impulso as 
comunicacións ferroviarias interiores e co resto da 
Península e Europa. 
 
O Plan Estratéxico non sólo considera a dimensión 
física do territorio senon tamén a complexidade 
socioeconómica e política, proporcionando una 
visión integral da realidade urbán. Pode definirse 
como unha forma sistemática de manexar o 
cambio, sentando as bases dunha actuación 
integrada a longo plazo. Preténdese involucrar ós 
axentes sociais e económicos locais ó longo de 
todo un proceso. 
 
Dende unha óptica de esquerdas, o Plan 
Estratéxico deberá asumir como obxetivos non 
tanto a “competitividade” como a cohesión  social 
e a mellora da calidade medioambiental, 
articulándose para elo con plans e accións 
socioeconómicos e urbáns de distinta escala, sin 
perder o carácter estratéxico -plantexar problemas 
críticos, oportunidades e problemas a desenvolver 
no futuro- e desenvolvemento das potencialidades 
e recursos propios nun marco de responsabilidade 
ecolóxica. 
 
Polo que se refire ó desenvolvemento de Vigo, hai 
que dicir que conta con recursos moi:  
 

• Recursos humanos dinámicos e 
emprendedores consecuencia da tradición 
industrial da cidade que, en colaboración 
coa  Universidade e a estructura 
empresarial, así como coa crecación dun 
parque tecnolóxico, poden ser o motor dun 
importante desenvolvemento moderno e 
xenerador de moitos postos de 
 traballo. 

 
• Recursos naturais. Os máis importantes 

son a situación central dentro da 
eurorexión;  ter o porto máis importante 
ata Oporto; e a paisaxe, praias, entorno 
natural privilexiado, boas condicións 
climáticas danlle unha gran potencialidade 
turística. 
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Para poñer en funcionamento o Plan Estratéxico, 
hai que cohesionalo cunha nova ordenación 
territorial supramunicipal ou metropolitana: Vigo e 
comarca como Área Metropolitana.  
 
O Concello de Vigo é a cabeceira dunha comarca 
ampliamente interrelacionada no aspecto  
industrial, laboral, servicios, etc. É necesario pois  
unha planificación  conxunta entre a Ordenación 
do Territorio e o Plan Estratéxico para facilitar o 
desenvolvemento da comarca e a mellora dos 
servicios e os seus recursos. Actualmente hai 
unha superestructura comarcal totalmente 
inoperante. É necesario a constitución de órganos  
de planificación e xestión conxunta que sexan 
realmente operativos. A estructura maís axeitada  
para este fin é a da Área Metropolitana, cuio 
desenvolvemento implica para a esquerda, un 
equilibrio territorial basado en compatibilizar os 
recursos baixo unha cohesión social e 
sostibilidade, superando a estructura obsoleta das 
diputacións. 
 
A creación dun Área Metropolitana supón dar 
resposta adecuada de carácter organizativo e 
funcional para o cumprimiento das actividades e 
prestación dos servicios que, polas características 
económicas, sociais e urbanas que concurren en 
Vigo e na comarca comprendida dentro da súa 
zona de influencia directa, requiren unha 
ordenación especial e espacial integrada. Para 
logralo hai que establecer unha serie de principios 
e acordos entre as entidades implicadas e 
determinar os ámbitos territoriais según que as 
actuacións se refíran á planificación e 
coordinación no ámbito rexional, ó transporte, ós 
servicios hidráulicos, ó tratamento de residuos, 
etc.. 
 
Nestes supostos de agrupacións municipais para a 
xestión de servicios de interese común, como é a 
Área Metropolitana, a decisión procede dun poder 
diferente ó municipal, basada Lei de Bases de 
Réximen Local (artígo 43.1), que incide na 
autonomía municipal garantizada 
constitucionalmente dos concellos (ou 
Diputacións, no seu caso) afectados, ó sustraerlle-
las súas competencias e transferilas á agrupación, 
cuias decisións imporanse a tódolos concellos 
afectados. Os ámbitos comúns, teranse que mover 

dentro duns límites, que serán os que non deixen 
vacío o núcleo esencial da garantía constitucional. 
  
 
Plan de Ordenación do Territorio. É necesario 
decidir o destino que se lle vai dar a cada parte do 
territorio incluíndo as augas naturais e o litoral, 
catalogándoas como: zona protexida (polo seu 
interese natural, arqueolóxico, ou histórico); 
forestal (tipo), agrícola (tipo), industrial, 
infraestructuras, lecer ou urbana. 
 
Para determinar o uso que se lle vai dar a cada 
parcela do territorio é necesario un estudio previo 
e exaustivo sobre as necesidades humanas, a 
situación da biodiversidade e da paisaxe (e as 
posibilidades da súa conservación e mellora), as 
necesidades de recursos dacordo co seu uso 
racional, e os efectos que as distintas actividades 
poderán ter no entorno. Para decidir estes usos é 
necesario facer as correspondentes Avaliacións de 
Impacto Ambiental (AIA). 
 
No concello de Vigo nunca  se plantexou unha 
verdadeira ordenación do territorio. É sintomático 
que os seus plans de ordenación se denominasen 
“Plan Xeral de Ordenación Urbana”, concepto que 
encerra unha visión do territorio como recurso 
para a especulación inmobiliaria. O plan actual xa 
se denomina, por imperativo da LSG “Plan Xeral 
de Ordenación Municipal”, pero polos seus 
plantexamentos en nada se diferencia dos 
anteriores plans.  
 
É por iso que defenderemos a anulación do actual 
PXOM e a redacción dun novo contendo estos 
principios 
 
5.3.1 A ordenación do medio natural 
 
O medio natural do concello de Vigo sofre severos 
impactos ambientais como consecuencia da 
ignorancia manifestada por tódalas corporacións 
municipais habidas no concello respecto á 
lexislación destinada á protección do medio 
ambiente. Pódense por innumerables exemplos ó 
respecto. Esta situación é reversible en moitos 
casos se adoptan políticas decididas de 
recuperación e conservación do medio ambiente. 
 

5.3.2 O monte 



 

25/ programa marco MUNICIPAL. ELECCIONS 2011. ESQUERDA UNIDA 

 
A maior parte do monte no noso concello é monte 
veciñal en man común. Este monte está 
profundamente degradado pola construcción de 
infraestructuras: autopista Rande-Puxeiros, 
Puxeiros-Val-Miñor, e amenazado polo segundo 
cinturón. Esta degradación é consecuencia de que 
as avaliacións de impacto ambiental (AIA) das 
obras realizadas foron moi deficientes.  
 
É responsabilidade da administración municipal a 
defensa ambiental do territorio. Sen embargo un 
aspecto que contribuiu de xeito importante á 
deficiencia das AIA foi a falla de interese 
mostrado dende o concello na valoración 
ambiental dos proxectos, e o non facilitar ós 
veciños e veciñas o coñecemento dos aspectos 
ambientais dos proxectos que poderían afectarlles 
na fase de información pública. A ignorancia de 
toda a corporación municipal respecto ó 
procedemento de AIA foi casi que total ata que 
EU centrou o debate na AIA no conflicto do túnel 
da Madroa. 
 
Outros factores de degradación son os incendios 
forestais, os vertedoiros, a plantación de especies 
alóctonas, a praga da acacia, etc.  
 
Outro aspecto importante na xestión do monte é a 
conservación do sistema hídrico constituído polas 
fontes, manantiais e canais de regadío. Todo este 
sistema constitúe, ademáis dun importante 
patrimonio histórico e etnográfico, un recurso 
imprescindible tanto para o aproveitamento da 
auga, como para controlar e regular a escorrentía. 
O abandono e descoñecemento deste sistema 
ocasiona importantes problemas de erosión, 
afundimentos do pavimento e inundacións cando 
se urbaniza unha zona sen ter en conta ditos 
canais de drenaxe.  
 
Propostas:  
 

• EU apoia a xestión do monte veciñal en 
man común basada en criterios de 
desenvolvemento do monte ecoloxicamente 
sostible, na línea do aprobado pola 
Organización Galega de Montes en Man 
Común, na súa asamblea de Xaneiro 
pasado. 

 

• EU propón a ampliación e reforzamento do 
convenio xa existente entre o concello e as 
comunidades de montes a fin de: 

 
• Facilitar ás comunidades de montes 

asistencia técnica en aspectos: 
fitosanitarios, pragas, avaliación de 
impacto ambiental dos proxectos que 
afecten ó monte. 

 
• Ordenación entre o Concello e as 

comunidades de montes veciñais en man 
común do uso recreativo do monte. 

 
• Colaboración na valorización de residuos 

forestais conxuntamente cos xerados polo 
concello das podas de parques, vías 
urbanas, etc. 

 
• Xestión do Concello diante a Consellería de 

Educación para a instalación en Vigo dun 
Ciclo Formativo de Técnico Forestal, e 
convenio para que os alumnos este ciclo 
fagan as súas prácticas nos MCMC. 

 
• EU propón facer no monte cisternas que 

sirvan de depósito de reserva para regadío, 
extinción de incendios e regulación da 
escorrentía. 

 
• EU, como xa ten manifestado, oponse á 

política fiscal do PP de considerar os 
montes en man común xestionados con 
criterios ecolóxicos e sociais como 
empresas e polo tanto oposición ó imposto 
de sociedades a este tipo de montes. 
 

 
5.3.3 O dominio público hidráulico da bacía do 
lagares. 
 
A Lei de Augas fixa o terreo que constitúe o 
dominio público hidráulico (DPH) e as marxes de 
servidume de uso público e de protección. 
Establece tamén un proceso de autorización e 
control por parte de Augas de Galicia para tódalas 
actividades que poidan afectar a dito DPH e antes 
de autorizar a realización de actividades 
susceptibles de degradalo haberá que facer un 
estudio de impacto ambiental (EIA).  
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Ó longo do Lagares e dos seus afluentes son 
incontables as infraccións desta Lei que se 
cometen coa bendición do Concello e a ignorancia 
de Augas de Galicia, sendo as máis importantes as 
debidas a: ocupación das marxes de servidume do 
DPH por industrias coa conseguinte 
imposibilidade de controlar os seus vertidos,  
invasión dos cauces, talas de árbores e obras no 
DPH sen autorización e EIA previos. Na denuncia 
presentada por EU pola canalización do Lagares 
antes do Parque de Catrelos, ponse de manifesto o 
descoñecemento manifestado sobre estes temas 
polo conxunto da Corporación Municipal anterior e 
actual. 
 
O Rio Lagares sufriu ó longo da historia, como a 
maioría dos ríos, un proceso de canalización para 
conseguir máis terras de labor. Esta canalización 
acentuouse nas últimas décadas no seu curso 
baixo cun cambio de curso efectuada dende o 
Parque de Castrelos ata a desembocadura o que 
supuxo a desaparición de case toda a marisma 
que abarcaba case todo ese tramo. O continuo 
aterramento das ribeiras ó longo de todo o seu 
percorrido, reduxo o río a un canal. Esta 
ocupación de cauce é a causa das inundacións en 
épocas de cheas. 
A canalización mediante taludes feita a partires da 
antiga vía do tranvía, deixou unha charcas á marxe 
dereita do río, en Goberna, que están moi 
eutrofizadas. A sociedade actual, que xa non 
depende dos terreos roubados ó río para a súa 
subsistencia, pódese permitir e ten o deber de 
facelo, devolverlle o río parte do que lle sacou, 
para favorecer a supervivencia de especies en 
perigo de extinción. E factible e non costoso 
integrar estas charcas ó río Lagares, o que 
favorecería ademáis que as súas augas chegasen 
máis depuradas á ría. 
 
A marisma do Lagares, reducida hoxe á Xunqueira, 
era un ecosistema de gran valor ecolóxico e 
paisaxístico.  
 
O río Lagares, a pesares de ter só 17 km de 
lonxitude, é un río que ten un importante valor 
natural pola diversidade dos ecosistemas que 
conforma dende a Lagoa Mol na cabeceira hasta a 
marisma da súa desembocadura.  
 

Unha proba da infravaloración do río polo Goberno 
Municipal é que no PXOM pendente de 
aprobación aparece como solo industrial en 
Sárdoma ¡o propio cauce do río!.   
 

Propostas:  
 
• EU proporá o establecemento dun 

Convenio entre o Concello de Vigo e Augas 
de Galicia a traves do cal o Concello de 
Vigo asuma o control de policía sobre o río 
referido a: contaminación, vertidos e 
actuacións que podan afectar ó DPH. 

• Desplazamento das industrias ubicadas no 
DPH, marxes de servidume de paso e 
marxes de protección do río e dos seus 
afluentes. 

• Recuperación e actualización do Plan do 
Corredor Natural do Río Lagares elaborado 
polo goberno tripartito. 

• Concertar con augas de Galicia o 
desmantelamento da canalización anterior 
ó parque de Castrelos. 

• Plan de recuperación de zonas húmedas 
no curso do Lagares: Lagoa do aeroporto, 
charcas de Goberna, e Xunqueira do 
Lagares. 

 
 
5.3.4 O dominio público marítimo terrestre 
(DPMT) e a ría. 
 
A Lei de Costas fixa, de xeito análogo á de augas o 
DPMT e as súas marxes de protección. As 
disposicións desta lei teñen sido infrinxidas 
reiteradamente hasta hoxe: a ignorancia nos plans 
de urbanismo das disposicións fixadas por dita 
Lei, a construcción da depuradora na Xunqueira 
do Lagares, o xeito como se fixeron os recheos 
(que son agora tamén DPMT) e a ubicación 
indebida neles de certas instalacións industriais,a 
contaminación diversa ó longo de todo o litoral do 
concello e en especial na dársena de Bouzas, etc.  
 
Aínda que con anterioridade á promulgación da lei 
de Costas, cabe citar tamén a desfeita do 
complexo dunar de Samil. 
 
Propostas:  
 

• Acatamento das disposicións da Lei de 
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Costas na elaboración dos Plans de 
Ordenación Municipal 

• Convenio do Concello de Vigo coa 
Autoridade Portuaria para a eliminación da 
contaminación portuaria 

• Plan de limpeza e recuperación de todo o 
litoral. 

 
 
5.4 ORDENACIÓN DO SOLO INDUSTRIAL. 
 

Nos Plans Xerais de Ordenación Municipal 
confúndense os conceptos de solo industrial con 
polígono industrial. Solo industrial é unha mera 
catalogación administrativa do solo. Mentras que 
un polígono ou parque industrial é un solo 
industrial ordenado en función das actividades 
que nel se van a realizar. Vigo, a cidade con 
máis industria de Galicia, non ten un polígono 
industrial. O que si ten é máis de 4 millóns de m2 
calificados como solo industrial.  
 
A maior parte das instalacións industriais de Vigo 
están dispersas pola zona periurbana e dentro das 
marxes de protección do DPH do Lagares. Incluso 
en Sárdoma hai industrias que ocupan parte do 
mesmo DPH. As industrias situadas dende a 
Bagunda ata Sárdoma están mezcladas con 
vivendas, nunha zona con moi pouca dispersión 
da contaminación atmosférica, e afectando ó 
Lagares. 
 
Mesmo dentro da cidade, en solo urbano, hai gran 
número de instalacións que terían que estar 
ubicadas nun polígono industrial.  
 
Esta situación é a causa máis importante de 
degradación ambiental no concello de Vigo, 
ademáis de supor un importante freo ó 
desenvolvemento económico da cidade: ruído, 
tráfico pesado na cidade, contaminación e 
deterioro da paisaxe urbá, mezcla de augas 
residuais industriais con urbanas - que impedirá 
unha correcta depuración de ambos tipos de auga-
, ademáis dos vertidos incontrolados o río Lagares. 
 
Pero para a propia industria é unha situación 
negativa ó encarecer a súa propia actividade por 
aumentar o tempo empregado no transporte dos 
seus suministros e productos. Ademáis a actual 
dispersión dos centros industriais impide un 

correcto suministro á industria de enerxía e auga 
en alta en cantidade e calidade axeitada. En 
resumen: esta situación supón uns grandes costes 
ambientais e mesmo económicos para as propias 
industrias. 
 
Vigo necesita polígonos industriais. A construcción 
destes polígonos terá que estar precedida dunha 
avaliación de impacto ambiental. Como procede 
nas AIA haberá que avaliar os efectos ambientais 
“con actuación e sen actuación”. Os polígonos 
estarán dotados do seu propio sistema de 
depuración de augas e de reciclaxe de augas 
residuais depuradas, e estarán ordeados en áreas 
según o tipo de industria a instalar. As 
instalacións de tratamento de RSU terán que estar 
ubicadas nun polígono industrial. 
 
Para a construcción do polígono industrial 
constituirase unha empresa pública municipal cos 
seguintes obxectivos: 
 

1. Estudio das necesidades de solo industrial 
2. Elaboración do proxecto de polígono 

industrial e sometimento a avaliación de 
impacto ambiental 

3. Adquisición e urbanización do polígono 
industrial 

4. Oferta de parcelas ás empresas radicadas 
no concello a cambio do solo que ocupan, 
con tasación do valor do solo. 

5. Este proceso será financiado con fondos 
europeos, con presupostos do Estado, 
Xunta e Munici pais. 

6. O final do proceso o Concello haberá 
adquirido un importante patrimonio de 
solo. 

 
Ventaxas da construcción de polígonos industriais: 
 

- Mellora das comunicacións das empresas 
entre si e coas vías de comunicación. 
Mellora dos suministros de auga e enerxía 
a menor coste. Todo elo reportará un 
importante aforrro económico para as 
empresas. 

- Liberación de solo urbano, que permitirá 
abaratar o precio do solo, e obtención 
 de solo para equpamentos dentro 
da cidade, hoxe inesistentes 
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- Eliminación da cidade de gran parte do 
tráfico industrial coa conseguinte 
disminución do ruído e da contaminación, 
mellora do tráfico na cidade, aforro 
enerxético, e mellora da paisaxe urbana. 

 
Propostas: 
 

- Traslado das instalacións industriais do 
Caramuxo que son un freo ó desenvolvemento 
turístico de Vigo, e das demáis instalacións 
industriais situadas dentro das marxes de 
protección do río Lagares: Bagunda, Sárdoma, 
etc. 

 
- Construcción en Vigo de polígonos industriais 

dotados dos equipos necesarios  para facer 
frente as posibles emerxencias laborais. 

 
5.5 ORDENACIÓN DO SOLO RESIDENCIAL. 
 
A ordenación do solo residencial haberá de ter en 
conta o establecido pola LSG de que en zona 
urbana non haxa máis de 100 vivendas/Ha e que 
queden para equipamentos e zonas verdes 1750 
m2/Ha. 
O solo residencial en Vigo está altamente 
masificado. A densidade de vivendas sobrepasa 
con moito permitido polas sucesivas leis do solo, 
eso leva a que o tráfico, ruído e contaminación do 
aire alcanzan niveis moi altos. Pola contra, e moi 
escaso o solo adicado a zonas verdes; 
equipamentos escolares, sanitarios, culturais e 
deportivos; as rúas e aceiras son estreitas, etc. 
Todo esto fai de Vigo unha cidade incómoda e 
xeneradora de estres. 
 
Esta escasez de solo na cidade quedou ben de 
manifesto cada vez que se reclamaron terreos para 
a construcción de centros de ensino público u 
outros equipamentos na cidade. Hoxe ainda 
seguen sendo necesarios eses terreos para 
construir os centros de ensino que require a 
aplicación da LOGSE e para outros usos sociais. 
Sen embargo en lugar de adicar novo solo para 
uso escolar estívose recalificando solo escolar para 
residencial. 
 
Para a elaboración do PXOM de acordo coa LSG 
haberá que ter en conta esta situación.  
 

Propostas: 
• EU oporase ó cambio de uso de 

solo na ciudad, de equipamento por 
residencial, e dará prioridade o uso 
do solo que ainda queda na cidade 
para equipamentos e servicios de 
uso público. 

• É necesario mellorar a calidade da 
paisaxe urbana, correxindo os 
atentados estéticos orixinados por 
un urbanismo desordenado e 
especulativo. 

 
5.6 VIVENDA E CONSTRUCCIÓN. 
 
A vivenda é un dereito constitucional de toda a 
cidadanía, polo que desde o concello 
traballaremos para facer posible o acceso á 
mesma de amplos sectores cidadáns, 
especialmente dos máis desfavorecidos e con 
máis dificultades de acceso á mesma, un sector 
cada día máis amplo na configuración 
socioeconómica da nosa cidade.  

 
Actualmente, e gracias as políticas pactadas nas 
diferentes administracións, a capacidade de 
intervención do concello no mercado inmobiliario 
é moi limitada, xa que, ademais de non contar con 
capacidade lexislativa, o concello de Vigo non 
dispón do patrimonio de chan imprescindible para 
desenvolver programas de vivenda protexida en 
cantidades considerables.  

 
Para favorecer esta intervención sería necesario 
modificar tanto a Lei Básica do Chan como as leis 
autonómicas, con dous obxectivos: por unha 
banda, aumentar a porcentaxe de 
aprovechamientos lucrativos como cesiones 
obligatorias aos concellos e, por outro, 
incrementar a porcentaxe obligatorio de vivendas 
protexidas a desenvolver polos promotores, tanto 
públicos como privados.  

 
A proposta de Esquerda Unida baséase en dous 
principios que aínda que parezan obvios hai que 
seguir remarcando:  
 
A constatación de que o problema de acceso á 
vivenda non está en absoluto relacionado co de 
construción de máis vivenda. No último ano, no 
noso país construíronse máis vivendas que en 
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Francia, Alemania e Gran Bretaña e con todo, o 
prezo da vivenda segue subindo e as opcións de 
emanciparse de moitos mozos baixando. En 
España consómese un terzo de todo o cemento 
que se consome en Europa, á vez que o Ministerio 
da Vivenda non serviu para cambiar as pautas dun 
mercado dominado claramente por principios de 
especulación e negocio rápido. Polo tanto quen 
pense que o PXOM que o PP e o BNG que plantea 
a duplicación do parque de vivendas existentes en 
Vigo solucionaría o problema da vivenda caería na 
negación deste feito que está a acontecer en 
tódolos puntos da xeografía española, a ecuación 
+vivenda=-precio non é somentes falsa senón que 
resposta ós intereses do chamado sector do 
ladrillo. EU será especialmente belixerante con 
este modelo de planificación urbanística baseado 
na hiperconstrucción e na especulación 
inmobiliaria. 

 
Ditas pautas tamén se consolidaron na cultura 
xeral da maioría da población de Vigo, 
convertendo un dereito constitucional nunha das 
formas de investimento máis rendibles a curto 
prazo, con todos os obstáculos que isto conlleva 
para facilitar o acceso á vivenda.  

 
A necesidade de abordar a reforma da lexislación 
para conseguir a suficiencia financeira dos entes 
locais, tamén permitirá un mellor control e 
planificación do desenvolvemento urbanístico por 
parte dos concellos. 

 
Esquerda Unida súmase á denuncia da 
especulación urbanística á que contribuíron os 
recentes gobernos municipais en Vigo que 
adquiriron unha visión política da vivenda 
exclusivamente para o curto prazo e con pouco 
respecto ao medio ambiente. Proba de elo o PXOM 
e a súa evidente insostenibilidade 
medioambiental. Non é viable económicamente 
un presuposto municipal exclusivamente orientado 
no capítulo dos ingresos ós reditos obtidos na 
concesión de licencias de obra. Ademáis é un dos 
ocos por donde se filtra cara ós concellos a 
persistente fantasma da prevaricación política. 
Pero nos negamos a que isto se xeneralice, porque 
non todas as forzas políticas son iguais nin 
gestionan igual. Esquerda Unida demostrou cada 
día desta legislatura que onde ten a forza de 
goberno suficiente, as políticas de vivenda e de 

respecto ao medio natural son unha prioridade, en 
Vigo tamén é posible outro modelo de urbanismo. 

 
É necesario cambiar o modelo en materia de 
vivenda, pasando dun enfoque excesivamente 
centrado na oferta, para facer realidade políticas 
de xestión da demanda. Desde esta perspectiva, 
as políticas pretenden axustarse ás necesidades 
reais da cidadanía e non que sexa esta a que se 
adapte ao que o mercado ofrece. E neste marco 
poderase determinar en cada momento cal é a 
forma máis apropiada para garantir o dereito á 
vivenda dependendo das necesidades de cada 
cidadán ou colectivo: aluguer ou compra, grado de 
protección da vivenda, rehabilitación ou 
construción, etc.  
 
Todo iso, para conseguir que a vivenda volva 
converterse nun ben de uso e deixe de ser 
considerado como ben de investimento. Por iso, a 
opción de gestionar a demanda é imprescindible 
para acabar coa subida permanente dos prezos da 
vivenda.  
 
5.6.1 Propostas de ESQUERDA UNIDA para 
facilitar o acceso á vivenda  
 
Esquerda Unida propón o incremento do 10% 
actual ao 20% na cesión aos concellos, e o 
establecemento de polo menos a obligatoriedad de 
que o 50% das novas vivendas que se constrúan 
algún grado de protección. Así mesmo é 
imprescindible que se adopten medidas 
legislativas contra a fraude na construción, na 
promoción e na transmisión das vivendas. Cambiar 
as condicións co fin de que a vivenda volva 
converterse nun ben de uso e deixe de ser 
considerado como ben de investimento é 
imprescindible para acabar coa subida 
permanente dos prezos da vivenda.  
 
Esquerda Unida considera que, ademais destes 
cambios legislativos, a única forma de facer 
realidade o principio constitucional que considera 
a vivenda como un dereito é que as 
administracións públicas convértanse en 
promotores da vivenda. Pero, para que isto sexa 
posible, é necesario contar con chan. Para iso, 
ademais dos cambios legislativos xa sinalados, é 
lexítimo utilizar os mecanismos que contempla a 
Constitución e as leis; é dicir, o convenio, en caso 
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de acordo; ou a expropiación, cando este non foi 
posible e responda ao interese xeral.  
Crearemos unha Empresa Pública de Vivenda 
como un instrumento válido de cara a fomentar a 
construción de vivendas en réxime de aluguer e 
venda.  
 

Nesta orde de cousas, propoñemos:  
 

1. Realizar políticas de xestión de chan 
público para a construción de vivendas 
protexidas, mediante o uso das figuras 
legais que sexan precisas. 

2. Impulsar Pactos pola Vivenda entre todos 
os sectores, públicos e privados, para 
posibilitar a construción de vivendas de 
protección oficial e o acceso ás mesmas de 
amplos sectores cidadáns.  

3. Apostar polo desenvolvemento de vivendas 
saudables. A construción de novas 
vivendas debe contemplar o cumprimento 
das condicións adecuadas de confort e 
aforro energético: orientación, calefacción 
solar, illamento térmico, etc.  

4. Realizar plans de reforma das vivendas 
antigas (Casco Vello, Bouzas, Calvario…) 
para facer posible que conten con 
ascensores e unhas condicións de 
habitabilidad adecuadas. Proxectos para os 
que se promoverán acordos coas 
Comunidades Autónomas e as 
comunidades de propietarios.  

5. Promover a vivenda en aluguer, 
autogestionada por cooperativas para a súa 
construción, como forma de acceso a unha 
vivenda para o colectivo xuvenil e outros 
con especiais dificultades.  

6. Co fin de favorecer a posta no mercado das 
vivendas desocupadas, (máis de 18:000 
en Vigo según o I.N.E.) o tipo impositivo 
destas no Imposto sobre Bens Inmobles 
será o xeneral incrementado nun 50%. 
Para a efectividade desta media, crearanse 
un rexistro municipal de vivendas 
desocupadas ou se establecerán aqueles 
outros mecanismos que dispoña a 
lexislación aplicable na materia.  

7. Coñecer e valorar a demanda de vivenda 
existente na mocidade e por familias 
monoparentales na nosa cidade, realizando 

plans específicos para facilitar o seu 
acceso á vivenda.  

8. Posta en marcha dun Plan de Vivenda 
Municipal de Aluguer, a prezos asequibles.  

9. Un servizo de bolsa de aluguer que 
xestione a oferta e a demanda de 
arrendamento de vivendas no noso 
municipio, a través da EMV. Este servizo 
garantirá aos arrendadores un seguro 
multirisco, garantía de pago de rendas e 
todas as xestións de aluguer da súa 
vivenda e aos arrendatarios, un contrato 
supervisado polo Concello e as mellores 
condicións económicas, así como a 
tramitación de axudas e subvencións.  

10. Plan de conservación de vivendas e 
edificios. Obrigación de cumprimento das 
ordenanzas referidas a adecentamento de 
fachadas, etc. 

11. de mellora da paisaxe urbana. Corrección 
dos impactos estéticos: medianeiras, 
patios de luces exteriores, igualación de 
cornisas, bufardas, materiais indebidos, 
etc. 

12. Esixencia de adopción de medidas 
correctoras na realización de obras para 
eliminar ou reducir o impacto ambiental 
durante a fase de construcción. 

 
A construcción de vivendas consume unha gran 
cantidade de recursos e produce ademáis un 
significativo impacto ambiental: ocupación da rúa, 
polvo e suciedade, ruído, etc. É necesario que a 
solicitude de licencia vaia acompañada, para a 
súa aprobación, dun Plan de Obras no que se 
detallen os efectos ambientais que a obra vai a 
producir. 
 
Dende o punto de vista ambiental é un disparate a 
existencia de miles de vivendas desocupadas na 
cidade. Non coñecemos o censo de Vigo pero: en 
1991 no conxunto do Estado había 2’7 millóns de 
vivendas desocupadas sobre un total de 17’1 
millóns. Se se dera esa mesma proporción en Vigo 
habería 15.000 vivendas desocupadas sobre un 
total de 100.000. Hai que actualizar o censo de 
vivendas existentes por zonas. Nese censo haberá 
que tipificar a situación de cada vivenda: 
ocupada, desocupada, estado de conservación, se 
está nun edificio a conservar, etc. Non se pode 
permitir que haxa miles de vivendas desocupadas 



 

31/ programa marco MUNICIPAL. ELECCIONS 2011. ESQUERDA UNIDA 

mentres hai personas sin vivenda. Sobre as 
vivendas desocupadas é necesario: censalas, 
impostos adicionais, expropiacións, 
concienciación cidadá sobre o problema.  
Fronte ó argumento de que hai que seguir facendo 
vivendas porque a construcción crea postos de 
traballo nós contestamos que hai que conservar as 
vivendas xa construídas, co que se crean tamén 
moitos postos de traballo e se aforran recursos e 
se conserva o patrimonio histórico e artístico. A 
este respecto é especialmente grave a degradación 
do casco vello 
 

A crise económica que sufrimos desde 2007 fixo 
que o número de desafiuzamentos supere as 
140.000 vivendas. Nacións Unidas asegura que 
os embargos en España foron en 2010 un 197 por 
cento dos acaecidos en 2007 e que unhas 
180.000 familias inmigrantes foron afectadas por 
este fenómeno en 2009. En especial, aquelas 
familias nas que un ou varios dos seus membros 
estaban en paro ou esgotaran a prestación por 
desemprego. Cos desafiuzamentos se socava o 
dereito á vivenda establecido no Artigo 47 da 
Constitución, que non só non se aplica, senón que 
se nega expresamente, ao pór por diante do propio 
dereito constitucional os dereitos ao beneficio da 
entidade financeira ou do propietario do inmoble. 

España presenta a menor porcentaxe de vivendas 
en aluguer de toda a Unión Europea, estendendo o 
“virus da especulación inmobiliaria” por todo o 
corpo social, por obra e graza das fortes 
revalorizacións do prezo da vivenda e pola 
apertura dunha espita de financiamento 
extremadamente copioso e barata. Ambos os 
fenómenos foron ingrediente básico da crise 
sistémica que sufrimos desde o segundo semestre 
de 2007 e que trata de ser atallada desde o 
Goberno Xeral do Estado dedicando o diñeiro 
público a financiar a quebra da banca. 

Hoxe existen en España 4.000.000 vivendas 
baleiras, sendo un millón delas vivendas novas. A 
especulación inmobiliaria empeorou a grave crise 
económica en España, como en Irlanda ou 
Estados Unidos, respecto da do resto do mundo. A 
política do Goberno Xeral do Estado neste 
aspecto, buscando unha “aterraxe suave” da 
burbulla inmobiliaria, interveu o mercado no peor 
dos sentidos: alargando a fase de axuste e 
atrasando a saída da crise. Non hai hoxe mercado 

inmobiliario porque non hai prezos de mercado 
que poidan servir de referencia. Os alugueres 
continúan sendo excesivamente altos e que a 
pouca vivenda protexida é incapaz de abastecer a 
demanda. Mentres tanto, miles de cidadáns 
carecen dunha vivenda digna.  

Por iso desde Esquerda Unida fomentamos a 
autoconstrucción de vivendas. Todos os gobernos 
municipais deben incorporar nos seus plans de 
vivenda un apartado especificamente dedicado a 
apoiar a autoconstrucción de vivendas cunha liña 
de subvención a fondo perdido dedicado a apoiar, 
en colaboración coas deputacións provinciais, os 
gobernos autonómicos e o Goberno Xeral do 
Estado, a autoconstrucción. Os gobernos 
municipais participarían no proxecto cedendo 
chan e financiando o proxecto de obras e a 
dirección técnica. As persoas beneficiarias desta 
axuda deben estar en situación de desemprego ou 
ser mozos menores de 30 anos en demanda de 
emprego. 

Mentres outros dereitos sociais, como o acceso á 
educación ou á sanidade, están razoablemente 
cubertos, o dereito á vivenda non pode ser 
exercido por unha banda importante da 
poboación. Por iso, como diciamos, Esquerda 
Unida promove a “vivenda social” fronte á 
“vivenda libre”, e na “vivenda libre” incluír no seu 
seo, nos seus edificios, a “vivenda social”, 
evitando xerar guetos de casas baratas, barrios de 
apestados,… Tamén promovemos a vivenda de 
aluguer fronte á vivenda en propiedade liberando 
ás persoas do endebedamento inmobiliario para 
sempre. 

 

5.6.2 Aluguer social da vivenda 

A edificación e venda de Vivenda de Protección 
Oficial non é o camiño a seguir se se quere atallar 
o grave problema da vivenda. Se unha 
administración pública está persuadida de que é o 
aluguer social o principal camiño para conseguir a 
satisfacción do dereito constitucional á vivenda de 
amplas capas da sociedade, o primeiro que ten 
que facer é non promocionar ela mesma a cultura 
da propiedade. O segundo paso, como é evidente, 
é pasar ela mesma a promocionar a cultura do 
aluguer a través do aluguer social. 
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Neste contexto e pensando especialmente na 
mocidade un camiño abordable é o aluguer social, 
e comezar a percorrer o prolongado camiño que 
nos queda ata chegar a, para logo superar, a cota 
do aluguer social na Unión Europea, que se sitúa 
en torno ao 12%. 

A lexislación española ha permitido á propiedade 
do chan sentar sobre o mesmo á espera de obter 
maiores rendibilidades (sen necesidade de realizar 
actividade económica ou profesional algunha 
sobre eses chans) simplemente pola acción do 
plan urbanístico público. 

A falta de previsión e compromiso dalgunhas 
administracións públicas han tolerado a 
especulación (cando non a fomentaron mediante 
poxas de chan público) e debilitaron a promoción 
de vivenda protexida. 

Un cambio cultural levounos a reducir o número 
de persoas por vivenda de forma drástica nos 
últimos 20 anos (de 4 a menos de 3 persoas). E 
aínda non estamos nas cifras doutros Estados 
Membros da Unión Europea (2,5 persoas por 
fogar), pero a tendencia lévanos cara a iso. 

As políticas sobre vivenda de Esquerda Unida 
teñen en conta o gran número de vivendas 
baleiras existentes en España e incentivarán o seu 
aluguer penalizando á propiedade no caso de que 
se manteñan baleiras. 

Para facilitar o acceso á vivenda propomos 
desenvolver os seguintes instrumentos:  

• Desenvolvemento de políticas de vivenda 
enmarcadas en catro eixos fundamentais de 
sustentabilidade, solidariedade, ética e 
igualdade  

• Políticas de vivenda que fomenten a 
solidariedade e a cohesión social. 

• Rehabilitación do parque de vivendas 
existente e acceso ao mesmo antes que 
comezar novas edificacións 

• Contemplar a importancia de dotar de vivenda 
ás mulleres con cargas familiares non 
compartidas 

• Supervisar a igualdade no acceso á vivenda 
con especial atención a situacións de risco de 
exclusión social. 

• Valorar as necesidades reais de vivenda para 
xestionar as vivendas existentes e examinar a 
posible promoción de vivenda pública sendo 
especialmente escrupulosos nos métodos que 
eviten a especulación do chan. 

• Impulsar as técnicas de participación cidadá 
no ámbito das decisións públicas en materia 
de vivenda. Esta é unha dinámica coa que se 
debe acabar por ética (profundización na 
democracia) e tamén por mera eficacia (os 
destinatarios das políticas públicas adoitan ter 
magnificas ideas en relación aos bens e 
servizos públicos que queren recibir).  

• Creación dun servizo de atención permanente 
en materia de vivenda: acceso á vivenda, 
información sobre a VPP, axudas, 
subvencións, constitución de cooperativas...  

 
• Servizo de inspección, disciplina e defensa 

xurídica en materia de vivenda que garanta os 
dereitos de adquirientes de vivendas ou 
cooperativistas. 

 
• Creación dun Parque de Vivendas Municipais 

de Aluguer . 
 
• Posta en marcha de Plans de Vivenda anuais 

que garantan o acceso a unha vivenda á 
mocidade do noso municipio, sen esquecer a 
outros colectivos (familias monoparentales, 
discapacitados, inmigrantes, maiores).  

 
• Expropiación forzosa de vivendas en estado de 

ruína en especial atención as do Casco Vello e 
zonas de importancia arquitectónica. 

 

5.6.3 Rehabilitación de vivendas 

A rehabilitación de vivendas debe efectuarse con 
criterios de eficiencia enerxética e ter como 
obxectivos: 

• Diminuír as emisións de CO2 e outros gases 
con efecto invernadoiro do sector.  

• Reducir a factura enerxética dos fogares e 
empresas.  

• Crear postos de traballo, absorbendo parte do 
desemprego do sector.  

• Reducir a dependencia enerxética de España.  
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• Mellorar as condicións de habitabilidade das 
vivendas e de saúde nos centros de traballo.  

Dita rehabilitación debe dirixirse a todo tipo de 
edificios, tanto de vivendas como de tipo 
industrial ou de servizos (hostalaría, comercio, 
deporte, oficinas….). Dentro do primeiro tipo, 
para unha xestión máis sinxela, debería ir dirixido 
especificamente a comunidades de veciños e 
dentro do segundo todo a empresas e edificios das 
administracións públicas.  

Os requirimentos técnicos que han de introducirse 
nas actuacións de rehabilitación deben ir dirixidos 
a conseguir altos niveis de habitabilidade 
climática e ambiental utilizando os menores 
recursos enerxéticos externos posibles e 
incorporando criterios de sustentabilidade nos 
materiais a empregar e na xestión das obras. Con 
medidas de illamento térmico e acústico, tales 
como incorporación de materiais illantes en 
fachadas exteriores, cubertas ou chans, 
substitución de xanelas ou incorporar dobre xanela 
ou dobre acristalamiento ou perfís metálicos en 
xanelas ou balcóns de madeira, introdución de 
toldos, persianas ou outros elementos illantes e 
protectores. Con medidas que faciliten a 
introdución de sistemas e equipamentos 
energéticamente máis eficientes de refrixeración, 
calefacción e cociña. Con introdución da xeración 
de electricidade baseada en enerxías renovables, 
solar fotovoltaica, solar térmica, minieólica, etc. 
Con uso de enerxía solar térmica para auga quente 
sanitaria e para calefacción con chan radiante e 
refrixeración, e uso de caldeiras de biomasa para 
calefacción.  

 

5.7 TRANSPORTE 

O Transporte é un dos sectores que producen 
unha maior degradación do medio ambiente 
debido a: contaminación, ruído, consumo de 
recursos (ocupación de solo, enerxía, 
infraestructuras). Soamente en Galicia se 
consumen ó ano 2 millóns de toneladas de 
combustibles líquidos que producen máis de 6 
millóns de toneladas de CO2. O Estado español xa 
se saiu dos límites de emisións de CO2 marcados 
polo cumio de Kioto. 
  
Ademáis o actual modelo de transporte ocasiona 
grandes perdas humanas, materiais e de tempo, 

sendo ademáis un dos principales factores de 
estress.  Esta situación é tan absurda que o tráfico 
impide moitas veces o acceso a aquelo que 
necesitamos. Incluso a evacuación de feridos ou 
urxencias sanitarias é impedida polo tráfico. 
Pódese decir con obxectividade que a política que 
defenda este modo de transporte é unha política 
criminal.. 
 
É facil ver que o modelo actual de tráfico en Vigo 
vai contra os intereses xerais da cidadanía e 
mesmo produce grandes perdas económicas: 
atascos, necesita grandes infraestructuras coa 
conseguinte ocupación de solo, beirarrúas 
estreitas, ruído, contaminación... 
 
A siniestralidade en Vigo é das máis altas do 
estado según as estadísticas. Iso contando só os 
accidentes nos que fixo atestado a policia 
municipal. Habería que engadirlle os producidos 
nas estradas do concello nos que intervén a garda 
civil. 
 
Según estudios feitos a metade dos vehículos que 
circulan pola cidade son turismos particulares que 
levan un único ocupante e sólo utilizan o autobús 
o 20 % dos viaxeiros. Estas cifras necesitan unha 
explicación. 
 
O abuso do coche particular ademáis de obedecer 
a cuestios “culturais” débese en boa medida a 
que o transporte colectivo de viaxeiros é malo e 
caro. Velhaí outra mostra da eficacia da empresa 
privada.  
 
Outro factor que contribúe o abuso do coche 
particular son as ventaxas que se lle da dende o 
concello a este tipo de transporte. Pódese decir 
que despois da masificación de vivendas, a 
masificación de coches particulares é a segunda 
gran masificación da cidade en detrimento do 
peatón. Para que o coche particular circule 
habilítanse carreteras a traves de parques 
(Castrelos, fanse aparcamentos en plaias 
(Samil...) e deixanse unhas aceras nas que non se 
poden cruzar de frente dúas parellas, e as veces 
nin unha soa persona co paraguas aberto. 
 
O aparcamento da ORA, ademáis de un gran 
negocio, é outro factor que contribúe a ir ó centro 
en coche particular, e nesa línea non se fai 
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cumplir a limitación de tempo máximo de 
aparcamento de 2 horas.  
 
Un traxecto de 4 km en autobús é o triple de caro 
que en vehículo particular. Pero sobre todo o 
autobús é incómodo por perderse moito tempo en 
espera, perderse tempo no traxecto e sonb 
frecuentes os golpes e caídas de viaxeiros dentro 
do autobús o na baixada como consecuencia dos 
bruscos aceleróns, frenazos e viraxes. Y é que as 
líneas non están diseñadas pensando no usuario.  
 
Para incentivar na cidade o transporte colectivo de 
viaxeiros hai que considerar dito transporte como 
un servicio e non como un negocio. Elo supón que 
dito servicio terá que ser suministrado por 
empresas públicas, e que o transporte colectivo 
sexa de calidade e barato. É necesario 
subvencionar dito servicio mediante partidas 
presupuestarias e parte dos impostos recadados 
dos combustibles fósiles (ecotasa). A potenciación 
do transporte colectivo beneficia a todos. 
 
É necesario pasar da consideración do servicio de 
autobuses de o ámbito municipal ó comarcal, 
permitindo que al líneas de Vitrasa cheguen ós 
concellos veciños e que as líneas de transporte 
discrecional podan facer paradas en distintos 
puntos da cidade. 
 
FORMULACIÓNS DE MELLORA DO TRAFICO NA 
CIDADE DE VIGO  
 
O problema da saturación de tráfico na cidade de 
Vigo, como mal endémico, é de difícil solución. É 
parte da realidade dunha cidade de servizos 
rodeada de poboacións dormitorio. O tránsito en 
horas de entrada e saída é moi intenso, mentres 
que no resto das franxas horarias transcorre con 
certa fluidez, salvo nun caso moi habitual: os días 
de choiva.  

 
Coa choiva, a cidade convértese nun caos a 
calquera hora de¡ día. Nesa situación, a dobre fila, 
vocacional na cidade, convértese nun pesadelo.  

 
O arranxo debe vir por unha solución mixta:  

 
USO DA TECNOLOGIA E OPTIMIZACION DOS 
RECURSOS HUMANOS 
 

Usando os procedementos de:  
 
A. INFORMACION  
B. ALTERNATIVAS 
C. PROCEDEMENTOS COACTIVOS  
USO DA TECNOLOXÍA  
PANELES INFORMATIVOS VIA GPRS  
 
Se habilitarían paneles informativos nos puntos de 
entrada de¡ tráfico á cidade, p.e. Pereiró, Angel de 
Lema, Avda. de¡ Aeroporto, Avda. de Madrid, etc. 
Devanditos paneles indicarían a situación M 
tráfico nas principais rúas desde ese punto onde 
está situado o panel, cualificando o tráfico dun 
xeito breve pero clara. Por exemplo, en Pereíró 
poderían saír as rúas Balaídos, Fragoso, Camelias, 
Gran Vía, engadindo un cualificativo como LIBRE, 
DENSO, SATURADO, EN OBRAS e así polo estilo. 
Esa información forneceríana os satélites e os 
axentes a pé mediante radio ou ata GPRS a 
Central. Esa función podería estar dispoñible 
tamén para os navegadores dos vehículos 
mediante ICQ.  
 
Os paneles poderían alternar a información con 
mensaxes formativos ao estilo de: ""Non se 
esqueza de abrocharse o cinto" 6 "Se circula a 
menos de 50 Kms/h. achará os semáforos en 
verde ao seu paso". etc.  
 
Tamén poderían indicar a situación dos diferentes 
aparcamientos e a súa ocupación en tempo real.  
 
MELLORAR A REGULACIÓN DE SEMÁFOROS 
 
Procurarase, por todos os medios que os 
semáforos dunha ruta determinada abran e 
pechen ao paso dos vehículos, cando estes 
circulen a 50 Kms./h. Agora, a situación é penosa 
nalgúns tramos cando se debe deter o tráfico en 
varios semáforos seguidos. Isto provoca unha 
saturación sobrevenida, xa que o tráfico non é tan 
intenso como para xerar tanta demora.  

 
RECURSOS HUMANOS. OPTIMIZAR Os AXENTES 
EN PATRULLA CIDADÁ  
Os axentes a pé patrullan observando o tráfico 
pero sen poder remediar os colapsos que se van 
producindo. Nos momentos de máis saturación 
primeiras horas da mañá ou cando chove, nin 
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sequera están na rúa. Trataríase de facer o seu 
servizo máis polivalente, de modo que puidesen:  
 

- Atender con rapidez calquera colapso no 
tráfico, suplindo á rede semafórica se fose 
necesario.  

- Informar á Central de¡ estado de¡ tráfico 
da zona, especialmente en horas punta ou 
con especial densidad de tráfico, para 
introducilo nos paneles informativos. 

- Os axentes en motocicleta poden dirixirse 
con agilidad aos puntos con retención ou 
orixinarios da mesma para resolvela ou, no 
seu caso, dirixir o tráfico por rutas 
alternativas.  

 
A.PROCEDEMENTOS:  
 
INFORMACIÓN  
 
Búscase que o condutor poida tomar as súas 
decisións máis acertadas e adaptarse ao tráfico 
porque se lle informa con anticipación e así elije a 
alternativa máis viable.  

 
PANELES INFORMATIVOS  
 
Xa explicados, serían unha peza crave para que o 
usuario soubese que ruta é a máis aconsejable 
para chegar ao seu destino, como de atopar 
aparcamiento para un período de tempo 
medio/longo.  

 
B.PROCEDEMENTOS:  
ALTERNATIVAS  
 
Trátase de permitir alternativas razoables para 
aqueles vehículos que necesitan chegar á cidade e 
atopar aparcamiento. Entre eles pódense esbozar:  

 
ILLAS DE ZONA AZUL  

 
Trátase de apartar áreas de aparcamiento para 3 
vehículos, non mais, en zonas de actividade 
comercial e sen parking nun radio de 1.000 m. 
P.e. Camelias, Gran Vía (direccion pza. América), 
Balaídos, etc. O tempo de parking estaría limitado 
a 15 minutos máximo. Antes e despois M horario 
comercial, estas illas serían de libre disposición e 
sen límite de tempo.  

 
PARKING EXTERIOR DISUASORIOS  

 
Serían áreas en perímetro rural, vixiado, gratuito 
con servizos (lavados a man, cafetería, prensa, 
etc.). Con paneles informativos de liñas de 
autobuses e acceso preferente coa Central de 
Taxis. Lanzadera de autobuses subvencionados e 
tamén subvención de taxis compartidos con 
dirección centro. Isto ¡dá e volta. Podería haber 
tres áreas en a) San Andrés/Valiadares/Beade 
b)Zona Teis/Fenosa e c) Lavadores/Naia.  

 
PARKING ELEVADO  
 
Trátase de acondicionar edificios dentro do centro 
da cidade para que sirvan como parking. 

  
C.PROCEDEMENTOS:  
COACTIVOS  
 
Cando un condutor recibiu suficiente información 
sobre o tráfico na cidade e tamén tivo na súa man 
alternativas para o aparcamiento impóñense as 
medidas coactivas, ben para o tránsito, como para 
o seu estacionamiento. Entre estas están:  

 
MULTAMOVIL  
 
Para descartar a idea dun afán recaudatorio, o 
vehículo xerará un documento de pre-sanción que 
emitirá unha carta ao condutor infractor 
indicándolle que ten unha sanción retida, sen que 
se emita documento de pago polo momento. Se o 
sancionado persiste na súa actitude, ao acumular 
3 sancións emitirase documento de pago polas 3, 
sen dereito a desconto e con apercibimiento de 
que a seguinte levará carrexada a retirada de 
puntos.  

 
DISCRIMINACION POSITIVA AO TRANSPORTE 
PÚBLICO  
 
Favorecer o acceso e tránsito do servizo público 
(Autobuses e taxis) cando concorren 
circunstancias especiais que saturen o tráfico 
dunha zona concreta, p.e. o acceso ao estadio de 
Balaídos e inmediaciones, así como a saída desde 
o mesmo cara ás direccións máis habituais, de 
modo que o cliente séntase estimulado a deixar o 
seu vehículo na súa casa e desprazarse en 
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transporte público. O mesmo pode dicirse das 
zonas de praia, concertos, festas de verán, 
procesións, etc. O transporte público inviste tanto 
tempo en entrar ou saír que ao usuario non lle 
resulta eficaz e acaba levando o seu vehículo, a 
máis diso a perda de imaxe de autobuses e taxis. 
 
Colaboración da policía local de tráfico para que 
as liñas de transporte público non sufran atrancos 
nas zonas conflictivas e horas punta.  
 
Designación dunha unida especial e permanente 
(luns a venres) para que se manteñan as zonas 
reservadas para a parada de autobuses libres de 
vehículos 

 
 
PLAN DE TRANSPORTES  
 
TRANSPORTE DE MERCADORÍAS  
 
Colaboración cos centos de traballadores por 
conta allea e autónomos que desenvolven a súa 
actividade no centro da cidade que están 
obrigados a realizar actividades de carga e 
descarga e que carecen de espazos e horarios 
suficientes ou adecuados para o seu traballo. 
Supresión inmediata das multas a este colectivo 
se se demostra que a súa parada en dobre fila é 
xustificada.  
 
EMPREGO PARKINGS  
 
Concreción dun número determinado de postos de 
traballo en todos os garajes e parkings que se 
outorgan en concesión por obrarse en chan ou 
terreo municipal. Os parkings están as 24 horas e 
os 365 días do ano en funcionamento e é ilogico 
que estean 2-3 ou 4 traballadores como moito 
controlando parkings de centos de prazas.  
 
O ferrocarril. Dentro dos modos de transporte 
merece unha atención especial este modo de 
transporte polas grandes carencias que presenta 
en Galicia para o transporte interior e exterior de 
viaxeiros e mercadorías. O desenvolvemento da 
eurorexión atlántica,  e dos nosos portos depende 
fundamentalmente das posibilidades de 
desenvolvemento da nosa rede ferroviaria. 
  

En calquera dos casos en Galicia é necesario o 
desenvolvemento de: a comunicación interior,  o 
eixo Coruña-Ferrol- Oporto, e o eixo de 
comunicación coa meseta e Europa. O eixo coa 
meseta e Europa require un novo trazado. 
 
Ademáis é necesaria a electrificación e a doble vía 
e a potenciación do tráfico rexional e de 
cercanías. Dentro do tráfico de cercanías é de 
especial interés o aumento de trens TRD entre 
Vigo e Pontevedra en especial para atender o 
crecente número de estudiantes dunha cidade que 
estudian na outra. RENFE ten estudios que avalan 
a viabilidade desta proposta. 
 
Propostas: 
 

1. Municipalización do servicio de autobuses 
2. Planificación do transporte de viaxeiros a 

nivel da mancomunidade.  
3. Deseño das líneas e paradas de autobuses 

en función das necesidades dos viaxeiros. 
Reducción do tempo de espera e de 
desplazamento.  

4. Forte abaratamento do billete de autobús e 
establecemento de novas modalidades de 
billetes para tódolos usuarios sen 
necesidade de estar empadronados en 
Vigo: ida e volta, transferencia, viaxes 
múltiples.  

5. ;Carril-bús nos dous sentidos nas rúas 
importantes, con bordillo de separación 
frente ás paradas.  

6. Aparcamentos gratuitos á entrada da 
cidade comunicados á rede de  autobús 
(Alto da Encarnación, Seminario, Matamá).  

7. Mellora das comunicacións das estacións 
de viaxeiros (RENFE, estación de 
autobuses, estación marítima)  

8. Peatonalización selectiva de zonas 
urbanas. Favorecer o desplazamento a pé e 
en bici. Ensanchamento de aceras e carril 
bici con barandilla de protección nas rúas 
máis anchas. 

9. Asegurar mediante o transporte público o 
acceso a: o centro, zonas peatonais e 
comerciais,  equipamentos culturais, 
recreativos e sociais. 

10. Potenciación do tráfico ferroviario de 
cercanías. Interconexión ferroviaria dos 
campus de Pontevedra e Vigo 
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11. Educación vial escolar/seguridad vial 
12. Obxectivo prioritario para a policia 

municipal, debe ser manter despexada- las 
arterias a utilizar polo transporte público. 

13. Organización do reparto de mercancias, 
prohibindoa en horas punta e nas áreas 
que se determinen 

14. Seguridade no transporte 
 

A PÉ, EN BICICLETA E EN TREN 

Cando sinalamos sistema multimodal queremos 
significar que todos os modos e medios de 
transporte teñen algún labor no conxunto do 
sistema. A pé, en bicicleta e en tren normal, como 
modos e medios fundamentais, e automóbil, moto, 
camión, autobús, avión, tren de alta velocidade, 
como modos e medios complementarios. E coa 
consideración de integral sinalamos que o sistema 
de transporte ha de coordinar todos os modos e 
medios de forma que os complementarios sirvan 
para reforzar a actividade dos fundamentais, e que 
as tarifas e os horarios xeren coherencia, 
dispoñibilidade, fiabilidade e calidade de 
transporte.  

Vigo ten que comezar a plantexarse seriamente o 
transporte ferroviario. E para iso propoñemos este 
punto de partida: 

No ferrocarril, no modo de transporte ferroviario, 
existen tres medios emblemáticos: tranvía, metro 
e tren, que se diferenzas polo maior ou menor 
tamaño dos vehículos e, por tanto, polo seu maior 
ou menor capacidade de transporte.  

Os tranvías teñen unha capacidade de transporte 
de 2.500 a 20.000 viaxeiros por hora e sentido, 
alcanzando cifras de 10.000 a 60.000 
viaxeiros/día por liña. As frecuencias, ou intervalos 
entre vehículos, que son aplicadas habitualmente, 
sitúanse entre os 2 e os 7 minutos. A velocidade 
media é de 25 a 35 km/h con plataforma 
reservada e exclusiva e de 18 a 20 km/h con 
plataforma compartida, superando sempre ao 
autobús que adoita ter velocidades medias de 12 
a 16 km/h, e inferior ao metro subterráneo que 
alcanza o 40 km/h de media. A velocidade 
máxima, ou comercial, dos tranvías móvese entre 
70 e 120 km/h. 

A capacidade de transporte de cada vehículo varía 
entre 100 e 300 persoas, pero os tranvías 

presentan a posibilidade de circular en 
composicións múltiples. 

O autobús articulado, sobre plataforma reservada 
en todo o seu traxecto, ofrece unha capacidade 
máxima de 1.600 persoas por hora e sentido. 
Superar este limiar equivale a colapsar a rede de 
autobuses e crear un efecto acordeón nas paradas. 

O metro adoita transportar entre 10.000 e 50.000 
persoas por hora e sentido. As liñas de metro con 
120 segundos de intervalo entre trens e con 
capacidade de transporte de 1.200 persoas por 
tren, garanten o traslado de 36.000 persoas por 
hora e sentido. O metro de Hong-Kong presenta 
intervalos entre trens de 90 segundos e así logra 
transportar 85.000 persoas por hora e sentido. O 
metro automático de pequeno gálibo (tamaño 
tranvía) instalado no aeroporto de Madrid-Barallas, 
que utiliza un sistema de condución integramente 
automática, ten unha capacidade de transporte de 
6.500 persoas por hora e sentido 

O tren de proximidade ten unha capacidade de 
transporte de 45.000 a 90.000 persoas por hora 
e sentido cando se serve das máis actuais 
tecnoloxías de xestión do tráfico. Unha liña 
ferroviaria normal de tráfico mixto é capaz de 
admitir uns 173 trens/día por sentido (346 
trens/día en ambos os sentidos), aínda que con 
máis de 125 trens por día e sentido (250 
trens/día en ambos os sentidos) pódense xerar 
problemas de saturación en canto prodúzase unha 
incidencia relativamente significativa. Para 
alcanzar loas máximas capacidades de transporte 
as liñas de proximidade deben dedicarse ao uso 
exclusivo por parte dos trens que transportan 
persoas. 

O ancho de vía normalizado para os ferrocarrís na 
Unión Europea é de 1.435 mm (aínda que o 
ancho ibérico sexa de 1.668 mm e o ancho ruso 
de 1.550 mm). O ancho de vía métrica utilizado 
polos “ferrocarrís económicos” con vehículos de 
tamaño intermedio tipo metro ou “lixeiro rail” de 
onde deriva “metro lixeiro”, como o de Feve, FGC, 
FGV, SFM, creouse para implantar ferrocarril 
realizado con baixo investimento, moito menor 
que a correspondente ao tren normal. Os 
ferrocarrís económicos naceron sobre todo con 
fins mineiros ou de carrexo de materias primas na 
contorna dos portos marítimos. 

 



 

38/ programa marco MUNICIPAL. ELECCIONS 2011. ESQUERDA UNIDA 

5.8 TURISMO SUSTENTABLE 

Os Gobernos Municipais deben buscar a redución 
dos impactos ambientais do turismo, asegurarse 
unha ampla diversidade de formas turísticas e 
integrar máis armónicamente as necesidades do 
turista e as da poboación local. Para iso manterán 
equilibrado o territorio municipal e incrementarán 
a integración do turista coas características 
sociais e culturais locais.  

O turismo sustentable necesita contemplar as 
condicións actuais e as perspectivas futuras para 
definir unha estratexia de sustentabilidade viable 
nos social, ambiental e económico. A oferta 
turística debe integrar todos os recursos locais, 
ecolóxicos, culturais, monumentais, artísticos, 
gastronómicos, folklóricos, etc, e abrirse desde o 
local ao contexto temporal e aos espazos 
territoriais comarcais e rexionais próximos, 
dimensionando os aspectos temporais  para 
reducir ou eliminar a estacionalidade. Un factor 
esencial para a xestión sustentable dos espazos 
turísticos é a existencia da Axenda 21 Local. 

Os efectos do turismo de masas en numerosas 
áreas do mundo e do territorio español son 
sobradamente coñecidos, estendéndose polos 
campos da degradación ambiental, paisaxística, 
social e cultural 

Entre os elementos imprescindibles para lograr un 
turismo sustentable destacan a protección e 
conservación da enerxía, a auga, o aire e o chan, 
usando materiais autóctonos  e reducindo a 
xeración de residuos. Incorporando o transporte 
sustentable. Fomentando a sensibilización 
respecto ao resto da natureza, a preservación, a 
conservación e a biodiversidade, entre os 
habitantes locais e as persoas visitantes. 
Utilizando instrumentos apropiados para 
identificar os límites de carga do territorio e para 
reducir todo o posible os impactos ambientais. 
Envorcándose á xestión da demanda. E servíndose 
de instrumentos económicos, como son as taxas 
ecolóxicas. 

Os efectos do turismo masivo xeran a 
transformación irreversible da contorna, por 
exemplo o crecemento urbano excesivo, que 
rompe o equilibrio dos ecosistemas da zona e non 
está integrado na paisaxe, con aumento do 
consumo de chan, auga e enerxía e a redución da 
calidade do aire. É sabido que o turista medio en 

España, por exemplo, consome 440 litros diarios 
de auga, que chegan a 880 litros nos hoteis de 
luxo, e que ademais este consumo prodúcese nos 
meses máis secos, cando os 125 litros por persoa 
e día son suficientes. 

É necesario efectuar o seguimento e investigación 
do impacto real das actividades turísticas nos 
ecosistemas, a biodiversidade, as culturas e o 
tecido socioeconómico local.  

Brindar o apoio técnico, financeiro, educativo, de 
capacitación e outros aspectos, ao tecido social 
organizado, asociacións e pequenas empresas 
para cerciorarse de que se aplican as políticas que 
promoven a sustentabilidade. Cooperar desde a 
administración local co resto de organizacións 
públicas, e coas privadas, para garantir que os 
datos e a información que se xeran no seguimento 
e investigación canalízanse para apoiar os 
procesos de toma de decisións no 
desenvolvemento e a xestión do ecoturismo. 

Un programa práctico de turismo sustentable debe 
conter: 

• Preservación da biodiversidade e de hábitat 
naturais (especialmente as Illas Cies) 

• Conservación da natureza e da cultura 
humana. Preservación do noso rural e da 
etnografía análoga. 

• Reequilibrio das zonas onde se produciu unha 
sobreexplotación dos recursos naturais 

• Integración de áreas naturais protexidas nos 
plans e programas de desenvolvemento 
sustentable do territorio 

• Concienciación da as comunidades locais do 
valor natural da súa contorna 

• Incremento da influencia local sobre as 
decisións tomadas na actividade turística da 
súa contorna 

• A xeración de beneficios directos e indirectos 
para a comunidade local 

• A creación de postos de traballo alternativos 

• Redución do impacto do turismo estacional 

 

5.9 AGRICULTURA ECOLÓXICA 
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Desde o Concello de Vigo, Esquerda Unida, 
impulsa a agricultura e gandaría ecolóxicas por 
medio do compendio de técnicas agrarias e 
gandeiras cuxo obxectivo esencial é a obtención 
de alimentos con todas as propiedades naturais. 
Para iso desenvólvese o uso óptimo da contorna 
física, a preservación do medio ambiente e o 
mantemento ou incremento da fertilidade do 
chan, excluíndo o uso de produtos químicos de 
sínteses como fertilizantes, praguicidas, 
antibióticos, etc. 

En España, a agricultura ecolóxica está regulada 
legalmente desde 1989, cando se aprobou o 
Regulamento da Denominación Xenérica 
"Agricultura Ecolóxica", que foi de aplicación ata a 
entrada en vigor do Regulamento (CEE) 2092/91 
sobre a produción agrícola ecolóxica e a súa 
indicación nos produtos agrarios e alimenticios. 
Logo, desde o 1 de xaneiro de 2009, data de 
aplicación, a produción ecolóxica atópase 
regulada polo Regulamento (CE) 834/2007 do 
Consello Europeo sobre produción e etiquetaxe 
dos produtos ecolóxicos e polo que se derroga no 
Regulamento (CEE) 2092/91 e polos 
Regulamentos: R(CE) 889/2008 da Comisión 
Europea, polo que se establecen disposicións de 
aplicación do R(CE) 834/2007 con respecto á 
produción ecolóxica, a súa etiquetaxe e control, e 
R(CE) 1235/2008 da Comisión Europea, polo que 
se establecen as disposicións de aplicación do 
R(CE) 834/2007, no que se refire ás importacións 
de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros 
países.  

Coa agricultura ecolóxica Esquerda Unida 
potencia a recuperación dos espazos agrícolas 
tradicionais e recoñece o achegue ambiental e de 
preservación do medio natural que realiza a 
agricultura extensiva. Ao tempo esixe no terreo da 
agroalimentación a dobre etiquetaxe con prezo en 
orixe e prezo de venda ao consumo. 

Un factor crave na agricultura e gandaría 
ecolóxicas, é o desenvolvemento de agriculturas 
locais, orientadas a circuítos curtos de 
comercialización, prestando especial atención ás 
bases produtivas de cada territorio, posto que 
producir e distribuír as mercadorías alimentarias 
servíndose da  produción agroindustrial a gran 
escala e con destino ao mercado internacional, 
incrementa a especulación nos prezos dos 
alimentos e a concentración de terras, recursos 

agrícolas e alimentarios, en moi poucas mans, 
mentres empobrece aos pequenos produtores e 
condena á desnutrición e á fame a millóns de 
persoas.  

É pois evidente que a seguridade e calidade 
alimentaria, a seguridade ambiental e a xustiza 
social son tres elementos que han de convivir en 
harmonía nas políticas alimentarias. Así se 
conseguirán formas de produción favorables para 
todas as persoas.  

Para Esquerda Unida, os Gobernos Municipais 
deben desenvolver políticas activas para asegurar 
a viabilidade da agricultura e gandaría baseadas 
no modelo da explotación familiar sustentable, 
mellorando a calidade de vida no medio rural e co 
obxectivo estratéxico de ser a alternativa á actual 
Política Agraria Común, PAC. Este impulso da 
agricultura e gandaría ecolóxicas debe ir 
acompañado do fomento de novos hábitos e 
formas de consumo alimentario máis saudables e 
sustentables. 

Tanto a agricultura como a gandaría do segundo 
decenio do século XXI deben ter carácter 
multifuncional, protexendo o material 
multiplicativo das plantas, garantindo o dereito 
dos agricultores a dispor das súas propias 
sementes, aplicando programas de 
desenvolvemento de agricultura e gandaría 
orgánicas e prohibindo o uso de organismos 
modificados xeneticamente na produción de 
alimentos. 

O modelo de agricultura de Esquerda Unida non é 
o que se configura coa actual PAC, o modelo de 
EU supón un territorio rural ocupado de maneira 
harmónica por miles de persoas dedicadas á 
agricultura e a gandaría. Un sector produtivo 
conformado por homes e mulleres que de forma 
directa e persoal viven do seu traballo no campo, 
cunhas condicións xustas para manter un medio 
rural vivo.  

 

5.10 AUGA 

Para Esquerda Unida a auga é un recurso natural 
e un ben universal polo que o acceso a ela ha de 
ser garantido como un dereito humano. 
Defendemos e propomos unha política de uso 
social, racional e sustentable da auga, primando a 
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eficiencia, o aforro, a reutilización e a depuración 
integral. 

Vigo ten que ter especial atención  ao 
mantemento das capacidades de renovación dos 
ecosistemas fluviais, humidais, augas costeiras de 
transición e acuíferos, con aseguramiento dos 
caudais ecolóxicos e a aplicación dos plans de 
conca, máis o estrito cumprimento da Directiva 
Marco da auga na planificación hidrológica. 

Opómonos á privatización de calquera das fases 
do ciclo integral da auga e defendemos unha 
política de taxas e canons claramente progresiva. 
Para xestionar adecuadamente a demanda de 
auga nos fogares, oficinas, hostalaría, comercios e 
empresas débese coñecer o consumo de auga e 
comparalo co consumo medio diario por persoa. 
Desta forma estímase se é excesivo ou non e 
pódese determinar a necesidade de cambio nos 
hábitos e de posibles cambios nas instalacións. 
En España estímase un consumo medio diario por 
persoa de 157 litros por persoa e, con todo, o 
consumo medio por persoa que se considera 
eficiente é de 100 a 120 litros por persoa. 

Unha vez coñecido o consumo, e o seu carácter de 
excesivo ou non, débese realizar un seguimento da 
súa evolución no tempo, o que permitirá coñecer 
as eventuais fugas ou as anomalías nas 
instalacións e nos aparellos sanitarios. 

Desde o Goberno Municipal débese impulsar a 
revisión dos hábitos de consumo e a implantación 
dos cambios tecnolóxicos necesarios, chegando a 
establecer os hábitos de consumo máis eficientes 
e as modificacións que deberían efectuarse nas 
instalacións. 

 
Ante todo hai que ter sempre presente a situación 
crítica da auga como recurso, que ha de ter unha 
calidade suficiente para o abastecimento humano, 
agrícola, gandeiro e industrial ey para o medio 
natural. 
 
O Embalse do Oitabén e de Zamáns están 
suministrando a varios concellos, con 
arbitrariedade no servicio e nas cargas 
presupostarias. É necesario mancomunar a xestión 
deses embalses, con carga proporcional as 
necesidades de cada concello. En caso de sequía 
prolongada ditos embalses xa non poderán 

asegurar os actuais estándares de consumo para 
toda-la comarca.  
 
Aproveitamento das aguas no concello de Vigo. 
Como en toda Galicia, en Vigo o sistema de 
regadio facíase a partires do aproveitamento da 
agua de manantiais e de regatos que se 
canalizaban mediante unha ampla rede de canais. 
Estas canalizacions supuñan un importante 
control e regulación da escorrentía superficial, de 
modo cuasi-natural. Os cambios habidos nas 
últimas décadas supuxeron o abandono e pérdida 
de control de toda esa rede, cas seguintes 
consecuencias máis notables: pérdida do 
aprovechamiento do recurso (que actualmente 
podería ser utilizado para abastecimiento, 
depósitos contra incendios...) e pérdida de control 
da rede de canais que, cando se impide a 
drenaxe, ocasionan erosión subterránea, e 
fundimentos do pavimento tan frecuentes na 
cidade, etc. 
  
Suministro.  
A rede de suministro é insuficiente e deficiente, o 
que orixina contínuas roturas e cortes no 
suministro, cas consiguientes obras na vía pública 
e máis erosión subterránea. É necesario un plan 
de renovación xeral con cargo ós presupuestos 
xerais do estado, instalando as conducciones 
principais en galerías de servicio.  
 
Tarifas.  
Dende que se privatizou a auga en Decembro de 
1990, o recibo da auga en Vigo aumentou nun 
73%, máis do doble ca inflacción.  
 
Tomando base 100 o precio do recibo bimensual 
con un consumo de 30 m3  para xaneiro de 1999, 
o precio dese recibo era 147 en xaneiro de 1995 
e 173 en xaneiro de 1999. Vese que a suba 
estubo igualmente repartida en relación á 
inflacción co PSOE e co PP. 
 
Dende o punto de vista dunha xestión ambiental 
que pretenda o incentiva-lo aforro dese recurso 
básico é absurdo que se pague sobre un consumo 
mínimo de 30 m3/recibo bimensual ainda que o 
consumo sea menor.  
 
Dende un punto de vista social, dado que se trata 
dun recurso vital, sería lóxico que houbera un 
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consumo mínimo gratuíto, e partir de haí unha 
forte progresividade da tarifa de xeito que se 
incentivase o aforro de auga, e pagase máis en 
termos absolutos e relativos, quen máis consume.  
 
Si houbera un suministro de auga non potable 
para uso industrial, agrícola e gandeiro, aforraríase 
enerxía e poderíase suministrar auga máis barata 
para estes usos. Aínda que para regadío deberase 
utilizar a procedente do sistema de regadío. Ese 
suministro sería máis factible si existise en Vigo 
unha ordenación do territorio que permitise a 
localización e concentración desas actividades. 
Parte deses suministros poderían ser con auga 
reciclada de depuradoras, o que permitiría un 
notable aforro en termos de contaminación e 
económicos. 
 
Colectores.  
Aínda falta por completar a rede de saneamento 
no rural. O colector de marxe do río Lagares, ten 
un diámetro insuficiente en moitos tramos  para 
canaliza- las augas residuais e as pluviais, o que 
orixinou inundacions en vivendas no inverno 
pasado, que se “solucionaron” facéndolle 
perforacions na parte superior, eufemísticamente 
chamadas “aliviaderos”. A insuficiencia do 
diámetro do colector é o despropósito a causa do 
que agora hai que instalar outro colector en 
paralelo ó anterior. 
 
Depuración.  
En Vigo depúranse conxuntamente augas residuais 
urbanas e industriais, o que impide unha correcta 
depuración de ambas. As augas industriais 
requiren un control individualizado de verquido e 
si é o caso, unha depuración específica na propia 
industria, ou unha depuración conxunta na 
depuradora de augas industriais, depuración que 
non se fai na depuradora de augas urbanas.  
 
As augas industriais conteñen moitos 
contaminantes que son tóxicos para os 
microorganismos que fan a depuración aerobia da 
materia orgánica biodegradable, polo que estas 
augas tamén quedan mal depuradas. A solución a 
este problema tamén requiere a localización da 
industria nun polígono industrial.  
 
A EDAR da Xunqueira do Lagares só, recibida polo 
Concello en agosto do 98, aínda non conta con 

tódalas instalacións previstas, polo que so depura 
o 70 % da auga que lle chega. Ademáis presenta 
problemas de funcionamento: malos olores, 
escapes de metano que se queima nunha antorcha 
demasiado baixa, non se aproveita o metano para 
producir enerxía eléctrica, etc. A esto hai que 
engadirlle a súa mala ubicación: cerca de 
vivendas ás que lle causa molestias por malos 
olores e outros riscos, e o feito de estar construída 
dentro da zona de protección do DPH. 
 
Contaminación da auga. 
Hai unha contaminación importante das augas 
subterráneas, fluviais e litorais. As causas desta 
contaminación son: verquidos industriais, 
vertedoiros (de R.S.U. do Zondal e cementerios de 
coches), agrícolas, erosión favorecida polas obras, 
limpeza de buques, e recheos no litoral. 
  
Os controles físico-quimicos do laboratorio 
municipal son insuficientes para detectar os 
verquidos. Para facer un control correcto da 
contaminación debe facerse ademáis un estudio 
de parámetros biolóxicos: sobre os animais, 
plantas e personas. 
 
A universidade debería participar neses controles 
en colaboración co concello, como se fai noutras 
cidades. Unha das grandes carencias no control 
da contaminación é a falta dun verdadeiro 
seguimento epidemiolóxico dos efectos da 
contaminación. 
 
Propostas: 
 

1. Municipalización de todo o servicio de 
augas: abastecemento e saneamento 

2. Fixar un mínimo vital de 5 m3/mes por 
familia gratuíto a efectos de consumo e 
saneamento. A partir de ahí forte 
progresividade da tarifa co aumento do 
consumo 

3. Asegurar a depuración correcta das augas 
residuais, dacordo coas directivas da U.E.. 
Elo implica a separación das augas 
urbanas das industriais. 

4. Mancomunar a xestión dos embalses do 
Oitabén e Zamáns 

5. Aproveitamento para regadío da rede 
existente 

6. Aproveitamento das augas industriais 
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recicladas 
7. Mellora da rede de abastecemento e 

saneamento facendo as instalacións das 
canalizacións principales en galería 

8. Revisión do deseño da EDAR. Completar o 
ciclo de depuración anaerobia con 
aproveitamento do metano para 
producción de enerxía eléctrica.  

9. Control da contaminación das augas 
subterráneas 

10. Convenio coa universidade no control da 
contaminación da auga. 

 

5.11 ENERXÍA 

O modelo enerxético de Esquerda Unida é de 
xeración e consumo en cada municipio ou 
comarca, xeración e consumo disperso no 
territorio fronte ao modelo concentrado habitual. 
No noso modelo non hai necesidade de grandes 
centrais de xeración eléctrica, nin de grandes 
empresas enerxéticas, de electricidade, gas ou 
petróleo, nin de grandes redes de transporte. 

Modelo moi diferente ao existente onde a xeración 
eléctrica está concentrada, e é facilmente 
controlable polo capital financeiro, e onde son 
necesarias grandes redes de transporte e 
distribución para alcanzar os lugares de consumo 
disperso, fogares, escolas, hospitais, comercios,… 

Defendemos a recuperación en España dun sector 
público enerxético adecuado onde os municipios 
teñen un gran papel. Consideramos que debe 
porse en pé unha política enerxética baseada na 
consideración da enerxía como un ben público 
universal e non como unha mercadoría. 
Promovemos a xeración pública de electricidade 
por parte dos municipios desde fontes renovables 
de enerxía. Fomentamos a produción de enerxías 
limpas, destacando a fotovoltaica, a solar térmica 
e a minieólica, e a aplicación de tarifas 
progresivas. Estimamos necesario aumentar o 
investimento en I+D no campo das enerxías 
renovables. Apostamos pola intervención pública 
do mercado da enerxía, dado que é estratéxico, 
con fixación de prezos máximos e servizos 
mínimos.  

Do mesmo xeito que noutras políticas vinculadas 
ao medio ambiente, a política enerxética 
desenvolvida polo Goberno Xeral do Estado adoece 
de falta de transparencia. Non se concretou o 

compromiso de elaborar un calendario de peche 
das centrais nucleares. O Ministro de Industria 
non ocultou o seu posicionamento claramente 
favorable á enerxía nuclear. Chama a atención a 
cantidade de recursos que se pretende destinar 
desde o Orzamento Xeral do Estado á captura e 
almacenamento de carbono, a pesar de ser unha 
estratexia cuxo obxectivo único é garantir o 
aumento da vida do carbón como combustible, 
criterio contrario a reducir as emisións de gases 
con efecto invernadoiro. O prezo da electricidade 
segue sen reflectir os custos reais e ambientais 
que supón a súa xeración, evitando con iso o 
mellor incentivo posible para o aforro enerxético.  

As enerxías renovables non contaron co apoio que 
se esperaba. A enerxía solar fotovoltaica foi vítima 
dun decreto que establece un límite máximo á 
potencia que pode instalarse anualmente. 
Ningunha outra forma de xeración ten establecido 
un límite similar, o cal coloca á solar nunha 
situación claramente de desvantaxe con respecto 
a calquera outro sistema. O dano provocado á 
enerxía solar por esta decisión é difícil de 
calcular, pero transcende o pequeno aforro que 
puidese producirse nas curmás. Así pois 
continúase cunha política enerxética que prima as 
fontes máis contaminantes, sen impulsar de forma 
decidida un escenario enerxético que aspire a ser 
realmente eficiente e totalmente renovable. 

O erro do automóbil eléctrico 

Consideramos que a política do automóbil 
eléctrico, o que supostamente non contamina, 
está concibida para dispendiar no transporte a 
electricidade producida en centrais térmicas ou 
nucleares, servíndose de baterías de coltán ou litio 
extraídos de territorios sometidos á guerra por 
posuír ditas substancias. Ademais, o automóbil 
eléctrico necesita as mesmas infraestruturas 
viarias que o automóbil con motor de combustión 
interna consumidor de combustibles fósiles e xera, 
por tanto, os mesmos problemas de ocupación de 
espazos públicos, de dispersión das cidades, de 
illamento da cidadanía. A resposta aos problemas 
do automóbil con motor de combustión interna é o 
transporte público, os medios non motorizados, as 
cidades diversas e compactas, e a xeración de 
proximidade fronte á mobilidade. 

No ámbito local, os gobernos municipais poden 
alcanzar en breve prazo o 20 por cento de aforro 
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no consumo e o 20 por cento de achega de 
enerxías renovables. Han de reducir a demanda de 
enerxía diminuíndo o consumo enerxético nas 
actividades que as administracións locais 
desenvolven, como consecuencia da prestación 
dos servizos municipais, xunto á modernización e 
prolongación da vida útil dos equipos e 
instalacións municipais relacionadas coa 
prestación de tales servizos. Ao que se debe 
engadir a participación pública e o control público 
das fontes de enerxía, así como a redistribución 
de rendas centro-periferia e o financiamento 
municipal, con fomento da implantación e o uso 
de enerxías renovables. Débese detectar a 
presenza de recursos enerxéticos endóxenos 
naturais e xerar aplicación práctica deses recursos 
con proxectos concretos. 

O 20% da enerxía final (aproximadamente o 40% 
da primaria) consómese en España nos fogares. 
Preto de 4.000 kWh ano por vivenda. As emisións 
do sector residencial, comercial e institucional 
incrementáronse en 2004 nun 65% respecto do 
ano basee de 1990. É dicir, 20 puntos máis que o 
conxunto de emisións españolas que nese ano 
estaban en torno ao 45%. A maior parte desta 
enerxía, case o 60%, consómese en climatización 
e auga quente.  

Preto do 65% dos edificios de vivendas existentes 
en España fixéronse antes de 1980, polo que 
teñen unha envolvente sen illamento térmico nos 
muros e cubertas e con carpintarías e 
acristalamientos que disipan moita enerxía. A 
simple aplicación das esixencias do Código 
Técnico, en canto a limitación de demanda 
enerxética, á rehabilitación de vivendas, implica 
un aforro enerxético no consumo de entre o 45% 
ao 70%, segundo o tipo de vivendas que se 
rehabilitan e o seu estado orixinal. Rehabilitar un 
edificio de vivendas, aínda que se substitúan 
todas as carpintarías, dóteselle de illamentos e 
cámbienselle as instalacións, supón un aforro 
enerxético e de contaminación do 60% 
aproximadamente fronte á construción doutro 
novo. 

Estas actuacións terían como retornos inmediatos 
a redución das emisións de CO2 e outros gases 
con efecto invernadoiro de 18 millóns de 
toneladas de CO2 equivalente ata 2012 e 8 
millóns de t/ano a partir de 2013 e seguintes. O 
custo aforrado de tales emisións sería de 360 

millóns de euros no período e 160 M€  anuais a 
partir de 2013. O aforro, en consumo de petróleo, 
sería de 30 millóns de barrís de cru no período e 
13 anuais a partir de 2013, o que equivale a 
2.700 M€  no período e 1.170 M€  anuais a partir 
de 2013. 

A fotovoltaica como electrodoméstico 

Esquerda Unida propón a produción eléctrica nos 
fogares como, por exemplo, abordou a Deputación 
Provincial de Granada no desenvolvemento das 
enerxías renovables. O modelo de 
desenvolvemento impulsado polo Goberno Xeral do 
Estado consistiu en outorgarlle todo o control e os 
beneficios ás grandes empresas do sector eléctrico 
e da obra pública (Iberdrola, Endesa, ACS,…), de 
tal modo que o sistema global non cambiou: 
substitúense as grandes centrais (térmicas, ciclo 
combinado, nucleares) por campos eólicos ou 
termosolares concentrando un capital especulativo 
financiado con curmás públicas. Isto supón, 
ademais, un gran desequilibrio industrial, onde 
municipios e comarcas presentan unha gran 
potencia instalada e non dispoñen de instalacións 
industriais relacionadas coas enerxías renovables. 

O modelo que defendemos é o da produción para 
autoconsumo, a fotovoltaica en teito, que sumado 
ao concepto de casa pasiva faría que a vivenda 
fose autosuficiente. En España, temos instalados 
actualmente da orde de 3.700 MW fotovoltaicos 
con numerosas instalacións en chan e só 400 
instalacións en teito. En Alemaña, cun 40% 
menos de radiación, a situación é a inversa e o 
40% das instalacións son de menos de 10 kW e 
en teito. O autoconsumo significa unha aposta 
estratéxica no cambio de modelo enerxético xa 
que fai innecesarias as grandes instalacións, a 
rede eléctrica, as grandes compañías eléctricas e 
todo o que a elas vai ligado. 

O problema para o despegamento deste sector no 
noso país está relacionado coas curmás para as 
instalacións en teito, coa regulación do 
autoconsumo e coa complexidade burocrática, que 
fan que unha pequena instalación en teito teña 
case o mesmo procedemento administrativo que 
unha gran instalación fotovoltaica en chan e que a 
súa autorización se demore por encima do ano de 
tramitación. 

A contribución da enerxía fotovoltaica permitiría 
reducir a demanda eléctrica aparente pico entre 
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un 3% e un 6%. Isto suporía unha contribución 
anual do sector fotovoltaico de entre 3.800 e 
5.800 millóns de euros en 2020, o que 
representaría entre 0,18% e 0,28% do índice do 
Produto Interior Bruto de España en 2020. A 
contribución do sector fotovoltaico podería supor 
entre 36.000 e 54.200 empregos en 2020. O 
emprego xerado polo desenvolvemento do sector 
contribuiría a unha recadación impositiva, a través 
do IRPF e da Seguridade Social, de entre 5.400 e 
7.300 millóns de euros no período 2012-2020. A 
redución obtida en emisións de CO2 suporía un 
aforro acumulado de entre 2.200 e 2.500 MW en 
dereitos de emisión. A contribución da enerxía 
fotovoltaica permitiría reducir a dependencia de 
enerxía primaria entre un 4% e 5% en oito anos. 

A nosa proposta é primar o autoconsumo como 
estratexia dun novo sistema enerxético. Deste 
xeito, a proposta pasa por unha dobre acción. A 
primeira, considerar as pequenas instalacións 
(menos de 10 kW) como un electrodoméstico, tan 
só reglamentado coa certificación do instalador, o 
que reduce practicamente a cero a tramitación 
administrativa. A segunda, a compensación do 
maior custo da instalación a través do apoio 
público mediante créditos brandos reintegrables e 
por dedución directa do imposto sobre a renda, 
cunha contía igual á curmá de venda a rede. 

Para unha instalación tipo de 3 kW, cuxo prezo 
actual pode ser da orde de 15.000 € , a 
amortización anual durante 25 anos é da orde de 
950 €  (80 €  por vivenda mensuais). A súa venda a 
rede, mediante curmá, suporía uns ingresos da 
orde de 37.000 €  en 25 anos. O diferencial entre 
este valor e o consumo realizado efectivo na 
vivenda a prezo de kW convencional é da orde de 
500 €  ao ano, valor da dedución que podería 
aplicarse na declaración da renda, que sería 
complementada cunha subvención pública de 
3.500 €  ao instalador. Deste xeito a Facenda 
Pública afórrase 21.000 €  por instalación en 
curmás, e o consumidor obtén, ao final da vida da 
instalación, toda a enerxía a custo cero. Tendo en 
consideración os datos obtidos no municipio de 
Huétor Veiga, Granada,  as perdas por mala 
orientación ou sombreamiento non superan o 9% 
da superficie útil, cunha media de 41 metros 
cadrados de cuberta dispoñible por vivenda, capaz 
de recibir unha instalación de 3 kW. 

Sobre enerxía nuclear e ATC 

Como está a planear sobre os municipios españois 
a instalación dun Almacén Temporal Controlado, 
ATC, de residuos radioactivos lembramos que 
Esquerda Unida impulsa a a probacióndo 
calendario de peche das centrais nucleares, antes 
de definir o lugar idóneo para o ATC. A 
participación das centrais nucleares no modelo 
enerxético é moi pequena. As centrais nucleares 
existen porque tras elas hai grandes intereses 
geoestratégicos e militares. As que funcionan 
sostéñense con forte apoio financeiro público.  

Está demostrado que, considerando o ciclo 
completo das tecnoloxías de xeración eléctrica 
non-fósiles (é dicir, a nuclear e as renovables), por 
cada kWh producido, a enerxía nuclear emite máis 
CO2 que calquera das enerxías renovables. Porque 
en todas as etapas do ciclo nuclear –a minería do 
uranio, a fabricación do concentrado, o 
enriquecemento do mesmo, a fabricación do 
combustible nuclear, a construción das centrais 
nucleares, o seu mantemento e posterior 
desmantelamento, a xestión dos residuos 
radioactivos, etc… consómense grandes 
cantidades de combustibles fósiles. Por iso, a 
enerxía nuclear está excluída dos mecanismos 
financeiros do Protocolo de Kioto, decisión que se 
estableceu en xullo de 2001, no Cume de Bonn 
de o Convenio Marco de Protección do Clima. 

As centrais nucleares son altamente inseguras, 
tanto pola tecnoloxía que empregan, como por ser 
obxectivo do terrorismo. Ademais, os residuos de 
alta radioactividade son perigosos durante 
decenas de miles de anos. A industria atómica 
non foi capaz de atopar unha solución 
satisfactoria ao inmenso problema que supón 
xerar residuos radioactivos cuxa perigo se mantén 
durante miles de anos. Os residuos radioactivos 
son a proba máis clara da insostenibilidad da 
enerxía nuclear. Ademais o uranio, materia prima 
é, como o petróleo, un recurso finito e con poucas 
reservas.  

No seu funcionamento rutineiro, as centrais 
nucleares emiten ao medio ambiente 
radioactividade: efluentes gaseosos radioactivos 
mediante a cheminea dedicada ao efecto nas 
instalacións, e efluentes líquidos radioactivos ao 
mar, ao encoro ou ao río dos que depende para a 
refrixeración. Se un accidente nuclear pode liberar 
doses masivas de radioactividade nun instante, as 
emisións citadas, habituais, son responsables de 
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xerar “doses baixas”. Pero como a radioactividade 
ten efectos acumulativos esas doses baixas son 
tamén perigosas. Neste sentido, segundo revela 
un estudo realizado polo Centro Español 
de Epidemiología do Instituto de Saúde Carlos III 
do Ministerio de Sanidade, a taxa de mortalidade 
por mieloma múltiple rexistrada nas proximidades 
da agora pechada central nuclear de Zorita é catro 
veces máis alta do normal.  

 

5.12 RESIDUOS 

Esquerda Unida estima preciso reducir a xeración 
de residuos e optimizar os fluxos de materiais na 
produción de bens e servizos, impulsando o 
cumprimento dos plans de residuos, priorizando 
os programas de concienciación social e os 
modelos de consumo sustentable. Tamén se 
necesita investigación e  desenvolvemento 
tecnolóxico para avanzar na mellora da xestión 
baixo os criterios de redución, recuperación e 
reutilización. 

O problema dos RSU vense agravando en Vigo 
dende finais da década dos 80, cando o vertedeiro 
do Zondal xa sobrepasara a súa capacidade (en 
parte como consecuencia do escaso reciclaxe de 
vidro). O Concello de Vigo xa tentou en 1991 a 
instalación dunha incineradora en S. Paio de 
Navia, proxecto ó que renunciou o alcalde Soto 
pola forte oposición veciñal en vísperas das 
eleccións municipais de 1991. Esa incineradora 
era parte do “Plan Laxe”, que a Xunta do PP 
asumira en 1989. O forte rechazo a ese plan é o 
que levou a Xunta a elaborar un novo plan, o plan 
SOGAMA aprobado en 1992, tamén baseado na 
incineración, pero con unha sola planta de 
incineración, en Cerceda. 
 
Amparándose na situación crítica do vertedeiro do 
Zondal, e nunha situación de enfrentamento entre 
veciños, a Corporación municipal apoiou o Plan 
SOGAMA e a instalación da planta de 
transferencia, “empacadora, de Guixar. O goberno 
municipal do PP, que de xeito oportunista na 
etapa anterior alentara as protestas dos veciños de 
Teis, firmou cos veciños deste barrio un 
documentoun documento no que se comprometía 
ó tralado da empacadora antes do 1 de abril de 
1997. 
 

Os coñecementos científicos que temos sobre os 
problemas ambientais, e os medios técnicos 
dispoñibles permiten una xestión dos RSU, 
baseada na estratexia das 3R. Esta xestión será 
tanto máis eficaz canto maior sexa a colaboración 
cidadá. Non obstante, é necesario continuar 
investigando sobre os diferentes aspectos dos 
RSU, a fin de: disminuí-los últimos residuos (os 
residuos dos residuos), abaratalo coste de 
tratamento e mellora-la súa eficacia, atopar novas 
saídas das fraccións recicladas e aumentar o seu 
valor (¿piensos a partires da fracción orgánica?).  
 
Prevención e Reducción de residuos: propomos 
que dende o concello se desenvolvan programas 
de: 

• Reducción de residuos nos domicilios 
mediante a educación do cidadán para 
evitar o consumismo 

• Acordo concello-comunidades de veciños 
para evitar e reducir a gran cantidade de 
publicidade nos buzóns 

• Reducción da cartelería e limitación ós 
lugares fixados polo concello para tal fin 

• Fomento da reducción de envases e 
incentivación do  consumo a granel, con 
control sanitario. 

 
Recuperación: 
 

• Fomento das reparacións dos mobles e 
equipos como alternativa a súa sustitución 
por outros novos. 

• Convenio cos centros de formación 
profesional para a creación dunha empresa 
mixta de reparacións concello-xunta na 
que farían prácticas alumnos de FP 
(electricidade, madeira, etc...) e na que se 
repararían bens do Concello, colexios, etc. 

• Fomento da economía social na 
recuperación e reparación de bens de 
consumo: electrodomesticos, roupa, 
mobeis, etc. 

 
Reciclaxe. Fomento da recollida selectiva de 
papel, cartón, vidro, metais férreos e non férreos, 
plásticos, pilas, aceites, etc.materia orgánica de 
orixe doméstico, mercados, centros de 
alimentación, limpieza de parques e xardíns,etc. 
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Para abarata-los costes de reciclaxe de papel é 
necesario instalar en Galicia unha fábrica de 
papel. 
 
A traves dos centros de ensino se desenvolverá un 
programa de recollida selectiva de papel: 
periódicos, cuadernos, folios usados, revistas, etc. 
Esta recollida redundará en beneficio dos centros 
mediante retorno de productos reciclados. 

 
Impulsaráse o uso de papel reciclado nos centros 
administrativos dependentes do concello. 
 
A materia orgánica destinarase a producción de 
compost. este compost terá que ter unha calidade 
de uso agrícola. 
 
Os lodos de depuradora, contaminados por metais 
pesados, destinaranse a producción de compost 
con aquelas fraccións de materia orgánica que 
podan estar contaminadas. Este compost de 2ª 
calidade, se destinará á recuperación de 
canteiras, asegurando a non contaminación das 
augas subterráneas.  
 
Os residuos leñosos procedentes de podas de 
xardinería e parques aproveitaranse como 
combustibles sustitutivos de combustibles fósiles 
na producción de calor en centros públicos: 
concello, colexios, hospitais, etc.  
 
O gas metano do vertedoiro do Zondal, que se está 
perdendo e contribuindo ó efecto invernadoiro, 
aproveitarase para producir enerxía eléctrica e 
auga quente, en beneficio, por compensación, dos 
veciños máis afectados polo vertedoiro.  
 
O aproveitamento enerxético deste vertedoiro, terá 
que simultanearse coa súa vixianza sobre a súa 
estabilidade e recirculación de lixiviados 
 
O aproveitamento enerxético e o control do 
vertedoiro permitirán a recuperación en menos 
tempo deste espacio. 
 
Os residuos dos residuos. Mediante a recollida 
selectiva, e a separación en planta de materiais 
aproveitables, tenderáse a que a última fracción 
de residuos sexa mínima. Esta fracción irase 
reducindo co tempo a medida que mellore a 
colaboración cidadá e avance a investigación en 

novas saídas para esta fracción. Mentras tanto 
esta fracción irá a vertedoiro controlado, próximo á 
planta de tratamento. 
 
Ubicación das instalacións.  
Como xa se dixo máis arriba, as instalacións de 
tratamento dos RSU terán que estar nun polígono 
industrial. Dito polígono terá que estar próximo ós 
centros que xeneran residuos, e ademáis, dado 
que terá outras industrias igual ou mais molestas, 
terá que ubicarse respetando a normativa legal 
correspondente. 
 
As plantas empacadoras non son necesarias na 
nosa proposta. Polo tanto a planta de 
transferencia de residuos de Guixar sobra. 
 
Demandamos control sobre as concesións á 
xestión privada, para propiciar que o servizo 
chegue a todas as zonas independentemente da 
súa densidade de poboación. Defendemos a 
xestión pública dos residuos tratándoos como 
materiais recuperables e reutilizables. Opómonos 
á incineración de residuos, tanto se se recubre de 
eliminación coma se faino de “valorización”. 

A Unión Europea aprobou a nova directiva relativa 
a residuos en decembro de 2008 á vez que o 
Goberno Xeral do Estado aprobaba o Plan Español 
Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015. Agora 
o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e 
Mariño elaborou un borrador de anteproxecto de 
lei de residuos, que transpondrá a mencionada 
directiva e substituirá a vixente lei 10/1998. 
Desde EU propomos non seguir fabricando 
produtos que se converterán en produtos difíciles 
de recuperar, reutilizar ou reciclar, evitar o 
sobreembalaje., implantar sistemas de depósito, 
devolución e retorno para a reutilización de 
envases, recollida selectiva da materia orgánica 
nos fogares para facilitar a xeración de abonos 
orgánicos por compostaxe, e introdución da 
fiscalidade verde no relativo á xestión de residuos. 

Perdéronse boas oportunidades de investir a 
tendencia ao aumento desmesurado en xeración 
de residuos, que gastan unha enorme cantidade 
de recursos naturais e son un foco importante de 
contaminación ao aire, as augas e o chan e unha 
fonte de emisións de gases de efecto invernadoiro, 
e desde os municipios debemos contribuír a gañar 
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o tempo perdido antes de que se promulgue a 
nova lei de residuos. 

A redución é a acción prioritaria nos discursos e 
disposicións lexislativas, incluído o plan citado, 
con todo o Goberno queda moi curto na materia, 
limitándose a uns moi poucos obxectivos, máis 
simbólicos que eficaces, renunciando ademais a 
unha medida urxente e necesaria: a prohibición 
das bolsas de plástico gratuítas dun só uso. De 
igual modo, deixouse pasar a oportunidade para 
dar un impulso decisivo á reutilización, en 
particular de envases, conformándose cos 
sistemas xa existentes, principalmente enfocados 
a envases industriais e comerciais, o que supón 
unha proporción moi pequena dos residuos. 

Doutra banda, a modificación da Lei de Envases e 
Residuos de Envases, cuxo borrador data de finais 
de 2007, segue sen aprobarse, polo que a 
cantidade destes residuos segue en continuo 
aumento, e non se modificou nin reformulado o 
sistema de xestión actual, a pesar de que non 
contenta nin ás administracións públicas, nin ás 
organizacións ecoloxistas, nin á cidadanía. Con 
esta actitude o Goberno está a permitir un novo 
despegamento da incineración de residuos en 
España, dando vía libre a modelos de xestión de 
residuos que non van solucionar o problema senón 
que o van a incrementar e perpetuar durante unha 
xeración ou, o que é o mesmo, a vida media 
dunha planta incineradora. 

 

5.13 ESPAZOS VERDES E BIODIVERSIDADE 

Os espazos verdes nas cidades e pobos son unha 
compoñente funcional que mellora a paisaxe 
urbana e a calidade de vida e inflúe na creación 
de microclimas que suavizan as temperaturas 
permitindo a redución do consumo enerxético, 
ademais de facilitar recárgaa dos acuíferos, a 
protección respecto ao po e o ruído, e ser refuxio 
para algunhas aves. 

Coas últimas “humanizacións” de Vigo, desapareu 
unha parte importante da superficie forestal da 
cidade. Este ano 2011 foi declarado por Nacións 
Unidas Ano Mundial dos Bosques e Esquerda 
Unida propón que en Vigo se faga todo o posible 
por paralizar a deforestación ligada ao urbanismo 
ademais de erradicar a explotación forestal de 
carácter insustentable. Os bosques son esenciais 

para polos seus beneficios ambientais, 
socioculturais e económicos. Conteñen o 90 por 
cento da biodiversidade, e no contexto de cambio 
climático no que nos atopamos son esenciais para 
a regulación do clima.  

Nos nosos climas semiáridos é necesario reducir o 
uso das pradarías de céspede inglés porque esixen 
rega abundante, abonos químicos, praguicidas e 
fungicidas, que contaminan os nosos acuíferos.  

Tamén é necesario coidar o tipo de poda que se 
efectúa nas árbores ornamentais dedicados a 
proporcionarnos sombra nas rúas e prazas. 

Nos parques e xardíns débese aproveitar as 
tendencias da propia natureza para logar que 
convivan diversas especies. Diversidade que 
facilita a loita contra as pragas. 

Só o 13% da superficie forestal española dispón 
dun plan de xestión en vigor, a pesar do que 
establece a Lei de Bosques. Esa situación 
contribúe ao abandono das masas arbóreas e á 
súa elevada vulnerabilidade ante os incendios 
forestais. Segue sen haber plans intersectoriales 
coas comunidades autónomas de loita contra os 
incendios forestais. 

 

5.14 PROTECCIÓN ANIMAL 
 
Esquerda Unida recoñece que a investigación 
científica ha demostrado fehacientemente que a 
capacidade de sufrimento non é exclusiva dos 
seres humanos. A diferenza do que marcou 
durante séculos o pensamento marcado polas 
relixións do mediterráneo, xudía, cristiá e 
musulmá, hoxe sabemos que as persoas forman 
parte do conxunto da fauna. Aínda que a súa 
intelixencia é superior á doutros animais, con todo 
outros animais, fundamentalmente os vertebrados 
e algúns invertebrados, tamén posúen intelixencia. 
Por tanto a diferenza non é tanto cualitativa (ter 
ou non ter) senón cuantitativa. E aínda que 
atopemos diferenzas na capacidade intelectual 
entre seres humanos e outros animais, a 
capacidade de sufrir, que supón ter ao mesmo 
tempo percepción da dor (físico ou psicolóxico) e 
capacidade de procesamiento da devandito dor, 
téñena case por igual todos os mamíferos e moitos 
outros vertebrados. 
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En España moitas persoas xa son conscientes diso 
e actúan en consecuencia. Entre a mocidade 
emerxe ese novo criterio de respecto a outros 
animais non humanos. O aumento de persoas 
vexetarianas, apenas existentes outros tempos, a 
loita pola abolición da tortura animal e a 
desaparición do gusto por actividades que 
contemplan a morte de animais, dan mostra diso. 
O número de cans e gatos nos fogares españois ha 
aumentado exponencialmente, e con iso o 
recoñecemento dos seus donos da súa intelixencia 
e sensibilidade. 
 
Doutra banda debemos valorar o carácter 
terapéutico dos animais domésticos. Moitos se 
converten nos únicos compañeiros de persoas 
solitarias, fundamentalmente anciás,  e son 
considerados como os seus propios fillos. A 
compañía que achegan diminúe os casos de 
depresión nestas persoas e motívanlles a saír das 
súas casas coa escusa do paseo das súas 
mascotas. Se puidésemos cuantificar 
monetariamente os beneficios que achegan os 
animais domésticos, diminución de depresións e 
ingresos hospitalarios, por pór un exemplo, 
comprobariamos o aforro económico que supoñen 
ás administracións públicas. Con todo as cidades 
e pobos, os seus servizos públicos, non están 
amoldados ás necesidades das persoas con 
animais domésticos. O transporte público 
colectivo non admite o acceso de cans na maioría 
dos seus servizos. Isto contrasta cunha gran parte 
de cidades e países do resto de Europa onde os 
animais domésticos son ben acollidos nos 
transportes públicos e restaurantes. 
 
Por todo o referido, desde EU propomos as 
seguintes medidas de aplicación nos municipios 
españois:  
 

• Prohibirase dar morte a calquera animal 
doméstico ou salvaxe que non supoña 
ningún perigo grave para a saúde pública, 
exceptuando algúns tipos de eutanasia que 
teñen como fin acabar co sufrimento de 
animais enfermos. Por tanto os parques 
zoosanitarios deixarán de ser un servizo de 
exterminio.  

 
• Establecerase a cogestión dos parques 

zoosanitarios con asociacións protectoras 

de animais para evitar, entre outras 
cousas, abandono de animais, malos 
tratos, perigo de epidemias e 
sobrepoblación de animais rueiros. 
Promoverase o control dos animais 
domésticos aplicando a normativa vixente 
de obrigatoriedade do uso do microchip en 
cans, gatos e hurones. 

 
• Promoción de campañas de concienciación 

da cidadanía sobre o dereito de todos os 
seres vivos a ter un trato respectuoso. 

 
• VIGO ANTITAURINO. Polo tanto, non se 

financiará nin se dará publicidade ás 
corridas de touros, ás penas taurinas ou ás 
escolas taurinas se se creasen. 

 
• Protección de especies protexidas que 

viven no hábitat urbano mediante a 
catalogación das mesmas e dos seus 
hábitats, a realización de campañas de 
información e sensibilización, e a adopción 
de medidas urbanísticas e nas ordenanzas 
de construción para a protección dos 
devanditos hábitats. 

 
• Colaboración con outras administracións 

públicas para o control do tráfico ilegal ou 
liberación de especies exóticas. 

 
• Facilitar a vida cotiá a aquelas persoas que 

teñen animais domésticos: permitir aos 
cans viaxar nos transportes públicos como 
sucede noutros territorios europeos, ou 
crear gardarías para que se poidan deixar 
os animais domésticos durante estancias 
curtas ou vacacións, evitando o abandono. 

 
• Vigo non dará licenza a espectáculos 

circenses que utilicen animais nas súas 
actuacións. 

 
 

6. POR UN CONCELLO DE VIGO 
GARANTE DE IGUALDADE 
 

6.1 POR UN VIGO SOLIDARIO 
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Cooperación internacional 
 
Os vigueses e viguesas non estamos fóra do 
mundo. Pertencemos a un mundo global no que a 
maioría da poboación vive ao bordo da miseria. 
Por iso a cooperación ao desenvolvemento 
convértese nunha obrigación para o primeiro 
mundo ao que pertencemos. Unha obrigación 
ética e de xustiza que implica o apoio ao 
desenvolvemento dos pobos e ao recoñecemento 
dos seus dereitos, unha obrigación de respecto á 
súa historia e a súa cultura e un compromiso coa 
paz. Para iso actuaremos en diferentes ámbitos: 

• Participación cidadá e mobilización social. EU 
non se limitará a unha mera tarefa de 
dispensadores de servizos, senón que 
promoverá e impulsará a participación. Para 
iso propón constituír en cada concello un 
consello municipal de paz, solidariedade e 
cooperación con carácter consultivo, composto 
por representantes dos grupos municipais 
presentes no concello e das asociacións 
presentes no municipio con obxecto de 
implicar ao conxunto da sociedade na toma de 
decisións e incrementando a implicación 
social nestas políticas. 

• Creación dunha partida específica de 
cooperación ao desenvolvemento que abarcará 
como mínimo o 1 % do orzamento municipal. 

• Creación dunha concellaría delegada de Paz, 
Solidariedade e Dereitos Humanos.  

• Cooperación bilateral/solidariedade. As tarefas 
de cooperación faranse de modo que a 
capacidade administrativa e a influencia social 
dos municipios dos países en vías de 
desenvolvemento contribúan ao seu 
reforzamento institucional. Traballarase para 
conseguir: 

- Apoio á mellora das súas prestacións, a 
través da capacitación de técnicos e a 
cofinanciación dos proxectos municipais. 

- Apoio ao papel que as administracións 
locais do Sur, poidan xogar como axentes 
de desenvolvemento económico, social e 
cultural. 

- Apoio ao asociacionismo municipal. 

• Combinar a cooperación a través de ONG coa 
cooperación directa cos municipios a través de 
irmandamentos solidarios que que axude ao 
fortalecemento institucional, a participación 
popular e superación do empobrecimiento.  

• Conseguir a implicación da cidadanía a través 
de: 

- Información e campañas: o concello 
promoverá por decisión propia ou en 
coordinación cos movementos sociais toda 
a información posible que asegure aos 
veciños/as a posibilidade de ter acceso ao 
que ocorre no mundo en relación coa paz, 
a solidariedade e a cooperación. 

- A visión dos pobos do Sur debe ser 
obxectiva e respectuosa coas súas 
identidades culturais e a dignidade das 
súas xentes, por iso traballarase para que 
en todos os medios de comunicación 
locais non se usen imaxes catastróficas ou 
idílicas que incitan á caridade en lugar da 
reflexión e a solidariedade. 

• A educación para o desenvolvemento pretende 
facilitar un cambio de actitudes e 
comportamentos en relación cos problemas 
dos desequilibrios económicos, sociais e 
culturais entre os pobos e as súas graves 
consecuencias sobre as condicións de vida e 
supervivencia da persoa. Para iso EU propón 
promover e subvencionar mediante convenios 
cos centros de ensino, entre outras: 

- Proxectos educativos que incorporen a 
educación para a paz e a solidariedade 
como eixo transversal nos proxectos 
curriculares.  

- Irmandamentos e relacións en xeral da 
comunidade educativa con centros de 
ensino de países do Sur. 

• Comercio xusto-consumo responsable: Desde 
os concellos débese dar un impulso 
importante a esta actividade axudando a crear 
e desenvolver redes locais de comercio xusto, 
facilitándolles a relación con establecementos 
comerciais, apoiando a participación destes na 
actividade, reservando espazos en mercados e 
feiras municipais e dándoa a coñecer á 
poboación.  
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• EU priorizará que os fondos asignados á 
cooperación para o desenvolvemento 
destínense a: 

- A realización de actuacións –programas, 
proxectos...– que contribúan a resolver 
situacións carenciales crónicas de grupos 
de poboación mediante o reforzo das 
capacidades económicas, sociais ou 
culturais destes colectivos. A este respecto 
consideraranse especialmente as 
destinadas a satisfacer necesidades 
primarias: saúde, alimentación, educación 
e formación básica, fortalecemento 
institucional, potenciación da organización 
social, de xénero, dereitos humanos, etc. 

- A realización de actuacións de axuda 
humanitaria –alimentaria e de emerxencia– 
dirixidas a poboacións que precisan 
asistencia urxente para paliar situacións 
carenciales agudas de acordo ás súas 
capacidades e en coordinación co goberno 
autónomo e central. 

EU en definitiva comprométese a traballar para 
conseguir outro mundo posible tamén desde o 
local. 

Un Concello de Vigo pola paz 

Para EU é un reto que os Concellos actúen como 
instrumentos de información   e educación, 
permitindo coñecer as causas dos conflitos e das 
desigualdades que existen no planeta, co 
obxectivo de xerar unha conciencia critica sobre a 
situación dos pobos oprimidos e as causas que 
provocan a existencia de situacións de guerra, 
fame, desigualdade, malos tratos, violencia  facía 
as mulleres e enfermidades en gran parte do 
mundo, mentres noutra parte do planeta existe 
malgasto e consumismo insolidario. Para iso  
realizaremos as seguintes iniciativas: 

• Constituír en cada concello un consello 
municipal de paz, solidariedade  e 
cooperación con carácter consultivo, composto 
por representantes dos grupos municipais 
presentes no concello e das asociacións 
presentes no municipio con obxecto de 
implicar ao conxunto da sociedade na toma de 
decisións e incrementando a implicación 
social nestas políticas. 

• Promover proxectos educativos que incorporen 
a educación para a paz e a solidariedade como 
eixo transversal nos proxectos curriculares. 

• Impulsar  declaracións e acordos municipais  
como elementos de debate dentro das 
corporacións e entre os cidadáns, facilitando a 
presión das  institucións a favor dunhas  
relacións internacionais máis acordes co 
sentimento dos pobos. 

• Constituír Institutos Municipais para a Paz e a 
Solidariedade que, de forma participativa e 
cun funcionamento autónomo, sexan os 
dinamizadores e interlocutores ante todas as 
institucións destas iniciativas 

• Impedir calquera  instalación para uso da 
OTAN nos nosos  termos municipais e  non 
permitir o tránsito ou almacenamento de 
material nuclear. 

• Realizar campañas de sensibilización en 
Centros de ensino infantil 

• Constituír  grupos de traballo municipal para a 
introdución da Compra Publica Ética 

 
6.2 POLÍTICAS DE IGUALDADE DE XÉNERO 

  
6.2.1 Propostas institucionais e Participación 
Social das mulleres 
 
• Reformulación da actual Concellaría da 

Muller, con persoal específico e con dotación 
orzamentaria suficiente. Para EU esta 
Concellaría non só ten o obxectivo de realizar 
políticas específicas dirixidas a mulleres, 
senón tamén, de propor e coordinar as 
políticas transversais realizadas desde outras 
áreas do concello, en especial as relativas aos 
Plans de Igualdade Municipais.  

 
• Dinamización do Consello Local da Muller. É 

un instrumento para profundar na 
participación e corresponsabilidade das 
organizacións de mulleres na política 
municipal, trasladando a visión de xénero ao 
conxunto das actuacións públicas. Defensa da 
súa autónomía, é dicir, compostos unicamente 
por organizacións e asociacións de mulleres. 
Os seus informes serán preceptivos e, 
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segundo, os temas de consulta, preceptivos e 
vinculantes.  

 
• Implantación e/ou desenvolvemento dun Plan 

Municipal de Igualdade de Xénero. Este Plan 
de Igualdade teñen que partir dunha visión e 
actuación transversal, por iso, entendemos 
que a súa coordinación e avaliación debe 
depender dun órgano interdepartamental, con 
representación de todas as Delegacións do 
Concello.  

 
• Asignación do 5 % do total do Orzamento 

municipal para políticas específicas para 
mulleres, incorporado gradualmente no catro 
anos de goberno. Comezando cun 2% no 
orzamento de 2012. 

 
• Dentro da nosa aposta polos Orzamentos 

participativos, estes deben ser enfocados 
desde a perspectiva de xénero. É dicir, o 
proceso debe incorporar mecanismos de 
participación activa das mulleres. 

 
6.2.2 Aposta polo público. Acceso ao emprego e 
igualdade na promoción e o salario 
 
• Os Servizos Públicos de Emprego priorizarán 

nos seus obxectivos a superación da 
segregación ocupacional e laboral, con 
especial atención á discriminación e 
sobreexplotación das mulleres inmigrantes.  

 
• Adoptaranse medidas encamiñadas á 

eliminación no seu ámbito das discriminacións 
directas e indirectas na desigualdade salarial 
das mulleres. 

 
• Regulación de formas paritarias de 

contratación funcionarial e laboral, para 
aqueles postos e corpos en que existe escasa 
representación das mulleres, arbitrando 
fórmulas porcentuais obrigatorias no acceso. 

 
• Estudar e potenciar fórmulas de creación de 

emprego local adecuadas a mulleres 
desempregadas do devandito ámbito e dentro 
do marco da economía social.  

 
• Promoción da formación ocupacional agraria 

para os sectores de mulleres no ámbito rural. 

 
• Inclusión da perspectiva de xénero nos 

contratos que se subscriban con persoas e 
empresas, alleas á administración municipal, 
así como na planificación de programas 
públicos e nas condicións de subvención. 

 
• Implantar o Plan municipal de Igualdade de 

xénero con partidas orzamentarias específicas 
destinados ao persoal da administración local. 

 
• Promover campañas municipais de 

sensibilización para a repartición das 

responsabilidades familiares e o traballo 
doméstico. 
 

 
6.2.3 Contra a violencia de xénero e a exclusión 
social 
  
• Plan integral municipal contra a violencia de 

xénero, en coordinación con outras 
administracións, que inclúa medidas 
específicas para evitar o desamparo das 
mulleres inmigrantes en situación irregular 
como consecuencia da aplicación da Lei de 
Estranxeiría. Este plan debe priorizar a 
sensibilización, prevención e detección.  

 
• Creación de Dispositivos de urxencia para 

aquelas mulleres vítimas de violencia (á marxe 
da súa solicitude ou non da Orde de 
Protección) en coordinación con outros 
concellos, comarcas ou mancomunidades.  

 
• Desenvolvemento de programas destinados á 

atención de mulleres en situación de 
marxinación e exclusión social. 

 
• Desenvolver políticas encamiñadas á abolición 

da prostitución, como forma extrema de 
violencia de xénero. Executando políticas 
activas desde os municipios para erradicar 
todas aquelas licenzas de actividade que teña 
relación coa explotación sexual, así mesmo 
coa difusión nos medios de comunicación 
local ou de regulación por ordenanzas 
municipais, onde se poida difundir 
publicidade desa forma de violencia ou onde 
se difunda unha imaxe discriminatoria ou 
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denigrante. Non apoiaremos ningunha 
ordenanza que pretenda criminalizar ou 
sancionar ás mulleres en situación de 
prostitución. 

 
• Establecer canles municipais de denuncia da 

publicidade que atente contra a dignidade das 
mulleres 

 
 
 
 
6.2.4 Pola incorporación da perspectiva de 
xénero e a memoria das mulleres 

 
• Presenza das mulleres nos proxectos de 

planificación urbanística para que se 
contemplen as demandas de equipamentos en 
base a unha perspectiva de xénero. 

 
• Establecementos de cotas específicas nas 

vivendas de promoción oficial destinados a 
persoas con cargas familiares non compartidas 
e mulleres vítimas de violencia de xénero con 
escasos recursos económicos; potenciando o 
parque público de vivendas en aluguer. 

 
• Desenvolvemento de actividades escolares 

complementarias con formulacións que 
potencien valores non sexistas e contrarios a 
calquera tipo da discriminación. 

 
• Posta en marcha de programas destinados a 

potenciar actividades artísticas, culturais e de 
investigación das mulleres, tendo en conta a 
diversidade existente. 
 

6.3 INMIGRACIÓN 

O Concello de Vigo ten que ter un papel 
determinante  na xestión das políticas de cohesión 
social, con especial énfase naquelas que afectan 
os colectivos considerados máis "vulnerables" 
como é o caso da inmigración estranxeira, que 
desempeñou unha función moi importante no 
desenvolvemento económico, demográfico, social, 
cultura  e de contribución  ao mantemento do 
Estado de Benestar do noso país.  

Estes carecen dalgúns dereitos básicos e de 
instrumentos de participación nas institucións 

democráticas e nos seus órganos de decisión, e 
están a ser obxecto de accións discriminatorias 
que sustentan a súa exclusión social e o 
rexeitamento das poboacións de acollida, á vez 
que padecen as condicións máis extremas de 
explotación laboral,   están  a ser os mais 
castigados pola crise económica actual e  son o 
último elo  na loita de clases.  

É preciso ter en conta as dificultades obxectivas 
dos nosos Concellos para evitar ou dar solucións 
aos conflitos desatados por axentes “políticos e 
económicos” fóra do seu control (que poden 
dinamitar ou están xa dinamitando a convivencia 
democrática), sen recursos nin competencias para 
atender á poboación maioritaria , canto menos 
para atender á poboación inmigrante.   

Con todo teñen a responsabilidade de traballar 
pola  cohesión social e a convivencia en 
igualdade; correspóndelles  articular medidas que 
palien, no posible, as consecuencias das políticas 
segregacionistas gobernamentais, secundadas e 
profundadas, en moitas ocasións, polas 
Administracións autonómicas sobre todo aquelas 
competencias que lles son propias, especialmente 
en materia de servizos sociais e de vivenda, como 
elementos  de integración  por definición. 

Outro aspecto fundamental, no que os Concellos 
poden e deben actuar, é o da participación na 
vida  pública  e naqueles asuntos que lles 
conciernen, por parte dos colectivos de 
inmigrantes radicados no municipio; xa  a 
diferenza dos demais,  carecen de instrumentos 
políticos esenciais como o voto e a representación 
nas institucións.  

Desde EU esiximos dereitos (de aí a nosa loita 
contra a actual  Lei de Estranxeiría) e opómonos a 
un tratamento diferenciado que "guetice" aos 
colectivos de traballadores e traballadoras 
inmigrantes e xere agravios comparativos cos 
sectores máis "desfavorecidos" das poboacións 
traballadoras ou doutras minorías autóctonas, para 
as que igualmente estamos a reclamar condicións 
de vida e de traballo acordes cos recursos das 
nosas sociedades. 

As medidas que propomos van desde a creación 
ou expansión de redes públicas de apoio a estes  
veciños dos Municipios (superando o tratamento 
caritativo-asistencial dos seus problemas e o 
desvío vía  subcontratación das responsabilidades 
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das Administracións cara a estes  cidadáns e 
cidadás, vía ONGs ou outro tipo de organizacións, 
que lles confiren unha diferenciación perniciosa), 
ata o seu recoñecemento como tales e, 
consecuentemente, o acceso aos servizos sen 
diferenciación algunha coa poboación maioritaria 
ou medidas como: 

• Acceso aos Servizos Sociais Municipais de 
todas as persoas empadroadas, sen distinción 
algunha. 

• Crear sistemas de atención a inmigrantes, para 
a súa orientación en todos os ámbitos 
(administrativo, laboral, cultural…), a 
aprendizaxe do idioma, cando sexa necesario, 
a mediación para a atención nos servizos 
comúns das mulleres vítimas de malos tratos 
ou sometidas á prostitución, etc. 

• Promover a súa inserción nos plans de 
formación e emprego, con seguimento da súa 
evolución e non discriminación neste ámbito. 

• Facilitar a utilización de espazos públicos para 
reunións e actos festivos ou culturais, e o 
acceso a instalacións deportivas e outros 
lugares  de lecer e relación social. 

• Articular plans e medidas que contrarresten as 
dificultades  que por razón de orixe, sexo,  
etnia, cultura ou relixión poidan ter estes 
colectivos para  acceder ao aluguer no 
mercado de vivendas privado. 

• Facilitar o  empadroamento dos inmigrantes 
que habitan no Municipio, con independencia 
da súa situación administrativa respecto da 
Lei de Estranxeiría; xa que  é un factor crave 
para o acceso aos servizos e aos sistemas 
públicos de educación e atención á saúde, 
entre outros, que corresponde aplicar aos 
Concellos en cumprimento da Lei de Bases do 
Réxime Local. 

• Crear ou fomentar  espazos culturais onde 
conflúan a mocidade inmigrante e a  local  
mediante plans en colexios e institutos  ou 
outros ámbitos para o desenvolvemento da 
convivencia e a interculturalidad. 

• Regular  a venda ambulante, tamén é 
competencia das Administracións locais, 
deben ser máis flexibles (especialmente nas 
grandes cidades e localidades), seguindo o 

exemplo doutros países europeos, xa que esta 
ocupación supón unha opción preferente tanto 
para sectores da poboación maioritaria como 
para un sector da inmigración e doutras 
minorías. 

• Formar á  policía local en materia de dereitos 
e tratamento das minorías, e a erradicación de 
condutas racistas e xenófobas. 

Outras cuestións que afectan á poboación 
inmigrante, todas elas da máxima importancia, 
como o emprego, a loita contra o tráfico de seres 
humanos e a sobreexplotación laboral, o 
reagrupamiento familiar, a documentación dos 
"inexpulsables", a acollida de menores, as 
políticas educativas, etc., xunto coa defensa do 
recoñecemento dos dereitos universais básicos e 
do dereito de sufraxio activo e pasivo, polo menos 
nas eleccións municipais; así como as políticas 
cara aos países de orixe, forman parte dos nosos 
programas e  actuacións combinadas nos distintos 
ámbitos de decisión (Europa, Estado, CC.AA...). 

 

6.4 CULTURA  

 
Para EU, a cultura debe ser un eixo vertebrador 
das políticas municipais:  

 
• Como espazo de socialización e de prestixio do 

colectivo, educando á cidadanía nun lecer 
crítico e creativo fronte ao patrón consumista 
e individualista.  

 
• Como elemento de procura e reafirmación das 

raíces de identidade dos nosos pobos e 
cidades en momentos de aculturación global.  

 
• Como garantía da protección, divulgación e 

gozar colectivo do noso patrimonio histórico, 
artístico e intangible. 

 
As prioridades para EU en política cultural serán 
as seguintes: 
 
• Garantir o acceso da poboación a programas 

culturais integradores e de calidade, desde a 
hexemonía do público e coa complicidade do 
tecido sociocultural do noso municipio.   
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• Promover a micropolítica cultural que, allea á 
maridaxe de mercado e institucións 
supramunicipais e as súas propostas pechadas 
e unidireccionales, programe desde e para un 
público heteroxéneo e diverso, coa 
participación de dinamizadores e creadores 
locais, evitando tanto o extremo da endogamia 
cultural como o da estandarización.  

• Fronte á confusión deliberada de cultura e 
espectáculo ou a suposta neutralidade de toda 
forma de lecer creativo, apostar por unha 
programación cultural realizada desde as 
necesidades e expectativas da cidadanía, 
desde a perspectiva da cultura como práctica 
ideolóxica e de converxencia co outro. 

• Desde unha política formativa de base, 
favorecer a creación e consolidación de 
creadores/as e axentes culturais na localidade, 
facilitando o seu acceso a instalacións e 
recursos municipais.  

• Socializar as novas tecnoloxías da información 
e a comunicación entre a cidadanía, tanto na 
súa relación coas institucións como na súa 
dimensión cultural, educativa e social, 
fomentando o emprego do software libre no 
marco dunha concepción da rede como espazo 
de enriquecemento mutuo e intercambio de 
coñecementos sen trabas mercantís.  

• Impulsar axendas culturais plurais e 
incluyentes como elemento de vertebración 
territorial e cohesión social.  

 
• Optimizar equipamentos culturais como Casas 

da Cultura, Bibliotecas Municipais ou Centros 
Cívicos, de maneira que se convertan en 
axentes de contaxio de formas alternativas de 
vivir a cidadanía, de relacionarse en e coa 
cidade e de concibir as prácticas culturais.  

 
• Fomentar Radios e Televisións Municipais de 

titularidade pública asentadas no pluralismo 
político, na participación cidadá e na 
transparencia, vinculadas ao interese xeral e 
cun carácter fundamentalmente formativo e 
divulgativo.  

 

• Incorporar as novas tecnoloxías.  Compromiso 
de uso do software libre.  Zonas de acceso wifi 
gratuíto. 

 
• Ampliar  os fondos bibliográficos das 

bibliotecas municipais sobre temática, historia 
e investigación de xénero que traten a 
problemática da muller. 

 
• Desenvolver programas destinados a potenciar 

actividades artísticas, culturais e de 
investigación das mulleres 

 
• Impulsar espazos culturais de contido 

feminista en radio e televisión públicas locais. 
 
 
6.5 POLÍTICAS PARA OS MOZOS E AS MOZAS 

 
As políticas de mocidade hanse de expor tamén 
desde a transverSaídade na globalidad da política 
municipal (vivenda, emprego, etc.). Desde EU 
consideramos que a mocidade ha de ter un 
tratamento específico dentro das políticas 
municipais, xa que é un dos sectores sociais mais 
castigados pola precariedade, ademais debemos 
avanzar en novos modelos de orientación das 
políticas de mocidade, que se desenvolven desde 
as concellarías de mocidade, maioritariamente 
enfocadas ao lecer e tempo libre. 

É necesario que desde as delegacións de 
mocidade se non só promóvanse e xérense novos 
espazos de participación, que abandonen 
posicións paternalistas na que a mocidade é unha 
mera receptora de políticas e non é participe 
delas. Debe haber tamén unha maior implicación 
da mocidade e é tarefa das administracións 
facilitalo e promovelo, en políticas de educación, 
urbanismo, emprego e vivenda entre outras, e para 
iso requírese polo menos unha mínima capacidade 
de decisión, é por iso que propomos: 

• Crear e/ou dinamizar as Casas de Mocidade 
como ámbito de encontro das e os mozos. 

• Fomentar a presenza de mozas en órganos de 
planificación urbanística, especialmente na 
planificación da VPO e de distintos 
equipamentos públicos. 

• Potenciar e/ou establecer programas de 
desenvolvemento artístico, cultural, deportivo, 
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educativo da mocidade organizados e expostos 
desde a propia mocidade mediante métodos 
de democracia participativa. 

• Crear os Consellos Locais e Provinciais da 
Mocidade para o desenvolvemento de políticas 
específicas. 

• Promover a participación activa da mocidade 
mediante orzamentos participativos. 

• Achegar as políticas de emprego, xa sexan 
bolsas de traballo, cursos de formación, etc.. 
aos centros xuvenís 

• Promover entre a mocidade o cooperativismo 
como alternativa laboral. 

• Legalización da marihuana e despenalización 
do consumo. 

IERDA UNIDA O noso MODELO DE CIDADE 
6.6 INFANCIA 
 

Os Gobernos locais teñen competencias, en 
función do artigo 25 da Lei de Bases de Réxime 
Local, en áreas que afectan directamente ao 
benestar e ao desenvolvemento dos nenos, tales 
como seguridade, ordenación do tráfico, xestión 
urbanística, parques e lugares de lecer, programas 
de prevención e atención sanitaria primaria, 
actividades de lecer e tempo libre, programación 
do ensino, transporte público. 

Son os gobernos locais as institucións que antes 
detectan as violacións dos dereitos da infancia e 
que máis e mellor traballan en programas de 
prevención dirixidos á infancia nos ámbitos 
sanitario, educativo e ambiental. O labor dos 
gobernos locais é fundamental para investir no 
presente e futuro da infancia, que representa case 
o 20 % do total da poboación.  

É necesario realizar un esforzo entre todos para 
incluír á infancia entre as prioridades da axenda 
política e social a nivel local e a nivel autonómico 
porque: 

• O desenvolvemento da saúde da infancia, da 
súa educación e da súa participación activa é 
crucial para o futuro de calquera sociedade. 

• A súa dependencia e o seu estado de 
desenvolvemento failles particularmente 
vulnerables, polo que son máis sensibles que 
os adultos ás condicións baixo as que viven, 

tales como a pobreza, a infravivenda ou a 
contaminación.  

• Os nenos e as nenas tamén son máis sensibles 
ás accións ou omisións dos gobernos que 
calquera outro grupo.  

Os concellos de EU adheriranse á Rede de 
Municipios pola Infancia. Desde EU apoiaremos e 
fomentaremos : 

• O desenvolvemento de órganos estables de 
participación infantil nos municipios. 

• A elaboración de plans municipais de infancia 
establecendo prioridades e metas baseadas 
nas necesidades específicas da infancia en 
cada localidade. 

• O compromiso de manter ou optimizar os 
recursos económicos destinados ás políticas e 
servizos de familias e infancia nos municipios. 

Igualmente promoveremos iniciativas para: 

• Contribuír  a que a infancia teña a capacidade 
para influír sobre as decisións que se tomen 
na súa localidade. 

• Abrir canles para a súa opinión sobre o 
municipio que os nenos e nenas queren. 

• Promocionar a súa participación na súa 
familia, comunidade e na vida social. 

• Garantir que todos os nenos e nenas reciben 
servizos básicos como saúde, educación e 
protección sen discriminación. 

• Establecer medidas para promover a súa 
protección da explotación, a violencia e o 
abuso. 

• Impulsar políticas urbanísticas e de 
seguridade que lles permitan pasear e xogar 
en contornas seguras. 

• Establecer as medidas necesarias para que 
poidan desenvolverse nunha contorna cun 
medioambiente saudable non contaminado. 

• Facilitar a súa participación en eventos sociais 
e culturais. 

• Garantir a todos os nenos e nenas a 
oportunidade de ser un cidadán igual aos 
demais, con acceso a calquera servizo, 
independentemente da súa orixe étnica, 
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relixión, nivel económico, xénero ou 
discapacidade 

 
6.7 DIVERSIDADE SEXUAL 

 
A heterosexualidad obrigatoria ou 
heteronormatividad é un réxime social, político e 
económico que impón o patriarcado mediante 
diversos mecanismos (político, médico, educativo, 
relixiosos) e institucións que presentan a 
heterosexualidad como necesaria para o 
funcionamento da sociedade e como o único 
modelo válido. Este modelo retroaliméntase con 
mecanismos sociais de represión como a 
marginalización, invisibilización ou persecución. 

A pesar das leis e a conciencia social sobre a 
diversidade sexual, seguen existindo actitudes e 
ideas erróneas que son destrutivas pola forma na 
que traballan  e que teñen como finalidade illar as 
preocupacións das persoas LGTBI.  

EU comprométese a traballar pola igualdade, 
contribuíndo desde as institucións locais a romper 
as barreiras que aínda existen para conseguir a 
plena igualdade real.  

Esquerda Unida reivindicará nos concellos e en 
todos os demais foros nos que estea presente as 
seguintes medidas: 

• Elaboración dun plan contra a discriminación 
por razón de sexo ou orientación sexual nos 
centros escolares coordinado polas institucións 
locais e impartidos por entidades e colectivos 
de LGTBI para desenvolver o coñecemento da 
diversidade sexual. 

• A promoción de campañas de información 
social que denuncien os comportamentos 
lesbo e homofóbicos e promovan 
comportamentos e actitudes de respecto e 
igualdade. ·  

• Reivindicar ante o resto de Administracións  
unha lei integral contra a LGTBI-fobia que 
penalice as discriminacións por orientación 
sexual ou identidade de xénero. 

• A completa supresión de requisitos, contidos, 
mencións e signos discriminatorios cara a 
calquera opción afectivo-sexual promovidos 
desde instancias tanto públicas como 
privadas. 

• A retirada ou denegación de calquera axuda ou 
subvención por parte das administracións 
públicas a aquelas entidades tanto públicas 
como privadas que pola súa ideoloxía ou 
actividade incorran en calquera manifestación 
de homo ou lesbofobia. 

• A normalización da transexualidad, que inclúa 
programas e medidas orientadas a favorecer a 
súa integración social e laboral e a combater o 
rexeitamento e a discriminación que sofren os 
e as transexuais. Loitar pola despatologización 
da transexualidad. 

• Nos casos de expulsión do fogar familiar por 
razón da opción sexual, as administracións 
públicas deberán facilitar aos e as mozas 
nesta situación a axuda tanto emocional como 
material necesaria: apoio psicolóxico, 
orientación xurídica, pisos de acollida para 
mozas, bolsas de estudo, pensións de 
manutención e outras. 

• A esixencia a todos os países ou rexións que 
se beneficien das políticas de cooperación ao 
desenvolvemento cos concellos da garantía de 
non discriminación e respecto aos dereitos de 
gais, lesbianas e transexuais nos seus 
territorios. 

• Asistencia social para aquelas persoas fuxidas 
dos seus países de orixe como consecuencia 
da discriminación e marxinación que padecen 
pola súa condición de gais, lesbianas ou 
transexuais. As administracións locais instarán 
da estatal a concesión de asilo para estas 
persoas. 

 
6.8 PERSOAS CON DISCAPACIDADE 
 

• Realización dun Plan Integral para favorecer a 
independencia e promoción das persoas 
discapacitadas. 

• Desenvolvemento de políticas locais, para 
crear novos xacementos de emprego, para 
persoas discapacitadas. 

• Creación suficiente de prazas públicas de 
rehabilitación, e programas de lecer e tempo 
libre. 
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• Esixir o cumprimento estrito, nas ofertas de 
emprego, público e privado, da porcentaxe 
para persoas con minusvalía. 

• Integración laboral. Desenvolvemento de Plans 
de Emprego en coordinación con Axencias 
Locais de Emprego. 

• Supresión de barreiras arquitectónicas  e 
accesibilidade: plans e actuacións de 
eliminación de barreiras, novas construción, 
edificación, etc., con medidas de 
accesibilidade. 

• Axudas: transporte en taxi de gravemente 
afectados, etc.  

• Regulación dos cartóns de estacionamento de 
vehículos para persoas con mobilidade 
reducida. 

• Creación de prazas públicas e suficientes en 
centros residenciais, centros ocupacionais e 
centros de día 

• Apoio a familias con programas de descanso e 
de formación. 

 
 

7. POR UN CONCELLO CON MEMORIA 
HISTÓRICA E REPUBLICANO 

 

7.1 MEMORIA HISTÓRICA 

A memoria histórica e a vindicación dos valores 
republicanos non é para ESQUERDA UNIDA un 
feito nostálxico, unha actividade cultural ou un 
capítulo histórico, é parte indispensable da 
rexeneración democrática do noso país que 
quedou aparcada polo pacto da chamada 
transición democrática. Hoxe, xa ninguén é 
deudor desa etapa política polo tanto falar de 
República, de exilio, de represaliados é falar de 
democracia e de restauración de dereitos civis e 
humanos. 

Quedan aínda miles de familias con familiares 
desaparecidos, miles de represaliados aínda vivos, 
de persoas con vidas alteradas polo exilio, etc… 
polo tanto non é un feito histórico ou pretérito, é 
un feito actual e cercano a todos nós. 
Recentemente o concello de Vigo pedia ós 

familiares do dirixente comunista vigués Francisco 
Barreiro Barciela, fusilado en 1941 nun dos 
procesos militares máis coñecidos do franquismo, 
o proceso “Larrañaga e Dieguez”, que 
demostraran a defunción deste home para 
solventar a titularidade de nichos no cemiterio de 
Pereiró, o que amosa como se ocultou e borrou a 
nivel municipal a represión sobre os conveciños. 

Non se teñen dado pasos para equiparar ós presos 
políticos do tardo-franquismo cos da postguerra 
inmediata a contenda. O caso do vigués Baena a 
dos represaliados no 72 en Vigo e Ferrol é 
evidente. ESQUERDA UNIDA ten presentado 
durante o goberno bipartito unha proposición de 
lei no PARLAMENTO GALEGO para elo sen obter 
máis que boas palabras por parte do entón 
presidente Touriño (militante comunista na 
clandestinidade) e do conselleiro de presidencia. 

Como todo feito histórico a guerra civil e a 
represión inmediata ten unha dimensión local, nos 
últimos anos os historiadores contemporáneos 
teñen feito un énfase na historia local como 
focalización rápida dos contextos históricos máis 
xerais. EU quere ir máis aló, pretendemos que as 
accións lexislativas orientadas á restitución 
democrática dos loitadores antifranquistas teña 
unha dimensión municipal, convertendo ós 
concellos en promotores de actividades de 
reivindicación da memoria histórica, de axuda e 
asesoramento á familiares e represalidos, 
vindicando nas actividades institucionais e 
culturais a memoria da dignidade republicana. É 
unha realidade que Vigo ten sido nos últimos 
años, sobre todo co mandato da dereita pero 
singularmente baixo o mandato de Abel Caballero, 
un concello anmésico, volcado en borrar a 
memoria republicana da nosa cidade. 

Por todo isto propoñemos: 

• A condena ao réxime franquista explicita 
no concello como así se ten feito en centos 
de corporacións municipais a través de 
mocións. 

 
• Cumprimento municipal da Lei 57/2007 

de 26 de decembro pola que se recoñecen 
e amplían dereitos e establécense medidas 
a favor de quen padeceron persecución ou 
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violencia durante a guerra civil e a 
ditadura, coñecida popularmente como Lei 
da Memoria. Especialmente no tocante o 
seu artigo 15, sobre símbolos e edificios 
públicos, dando fin a toda a simboloxía 
franquista na nosa cidade (especialmente 
a Cruz do Castro) 

 
• Pedí-la nulidade radical de todos os 

procesamentos, sentenzas, condenas e/ou 
sancións de cidadáns vigueses polos 
motivos contemplados no artigo 2.2 da Lei 
de memoria histórica do goberno español. 

 
• Seguemento e continuidade pública e 

institucional de todo o proceso da 
recuperación da memoria histórica, así 
como divulgación dos traballos respecto 
diso nos ámbitos veciñais, redes culturais, 
museos da cidade, etc... 

 
• Creación de directrices urbanísticas e 

medioambientais para a adecuada 
preservación, conservación, mantemento e 
divulgación de todos aqueles paraxes, 
lugares e establecementos relacionados 
coa o Guerra Civil, a represión franquista e 
a loita antifranquista. MARCO, ANTIGO 
FRONTÓN DE VIGO, CASTELO DO 
CASTRO, PRAIA DE CANIDO, etc... 

 
• Determinación na Lei da obrigación 

administrativa a todos os niveis na 
intervención pública e institucional nos 
labores de localización, identificación das 
fosas ou enterramentos das vítimas do 
franquismo, e no seu caso exhumación, así 
como a divulgación dos resultados. 

 
• Elaboración dun protocolo de actuación 

científica multidisciplinar que asegure a 
adecuada intervención nas exhumaciones 
aos adecuados efectos forenses, 
historiográficos e xudiciais para garantir a 
adecuada constatación e divulgación dos 
feitos. 

 
• Establecer a obligatoriedade para a 

administración local de retirar mencións 
ou signos de exaltación da ditadura 
franquista ou de persoas vinculadas á 

mesma de todos os ámbitos públicos do 
seu titularidade como monumentos, rúas, 
prazas, edificios, etc. Instar ás institucións 
privadas, especialmente a aquelas que 
perciban fondos ou subvencións 
municipais, ao establecido no párrafo 
anterior en bens ou ámbitos da súa 
titularidade. 

 
• Acceso a tódolos arquivos municipais ás 

familias que queiran coñecer a verdade da 
represión sobre os seus familiares. 

 
• Recoñecemento do dereito de entidades 

sociais e culturais e de persoas físicas, ou 
no seu caso dos seus herdeiros, á 
restitución ou indemnización de bens 
incautados, durante a guerra ou a 
ditadura, polo réxime franquista. 
PARTIDOS POLITICOS, ASOCIACIÓNS 
AGRARIAS, LÚDICAS. 

 
• Creación dunha REDE LOCAL DE 

MEMORIA HISTÓRICA que artelle nos 
barrios a redacción de actividades 

 
• Revisión de distincións, nomeamentos e 

títulos honoríficos otorgados pola 
corporación municipal durante a ditadura. 
Por parte do concello procederase a revisar 
e invalidar todas as distincións, 
nomeamentos, títulos honoríficos e demais 
formas de exaltación de personaxes ligados 
ao réxime fraquista, procedéndose a 
realizar as diligencias oportunas que o 
certifiquen, así como á retirada de placas 
e todo tipo de referencias ás concesión de 
devanditas distincións. 

 

7.2 LOITA POLA III REPÚBLICA 

 
Igualmente ESQUERDA UNIDA defende os valores 
republicanos como instrumentos decisivo para a 
democracia e a transparencia no noso Concello. 
 
Propoñemos: 
 

• A incorporación do Concello de Vigo á 
REDE DE CONCELLOS POLA III 
REPÚBLICA. 
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• Adopción dos valores republicanos: 

solidariedade, fraternidade e igualdade a 
todo o conxunto de propostas 
programáticas e políticas de ESQUERDA 
UNIDA en Vigo. 

 
• Institucionalización do 14 de abril como 

DIA DA REPUBLICA e do 18 de xullo 
como día de lembranza do xenocidio 
fascista. 

 
• Coherentemente cos valores democráticos 

da Repúblican defendemos a potenciación 
do público, desde un funcionamento 
eficiente e eficaz como única garantía de 
redistribución e satisfacción real da renda 
e os dereitos sociais da maioría da 
cidadanía. EU orientará a súa actuación 
preferente cara á xestión directa e dentro 
desta, a elección de cada modalidade 
axustarase á natureza e o tipo de 
actividade e servizos. En todo caso EU 
expón como elemento diferencial a xestión 
participativa. 

 
• Racionalización e laicización da vida 

intelectual, moral... separación entre 
Igrexa e estado tamén nos ámbitos locais. 

 
• Aumento do peso específico dos concellos 

na estructura do estado 
(descentralización). 

 
• Democracia participativa nos concellos. 

Orzamentos participativos. 
 

• Valorización da herdanza cultural e 
artística da II República no 
desenvolvemento cultural e lúdico do 
Concello de Vigo. 


