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BLOQUE 3: TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE

URBANISMO E VIVENDA
Queremos impulsar unha nova forma de tecer as nosas sociedades e de relacionarnos coa nosa contorna, e
nesta relación, o urbanismo e a ordenación do solo xogan unha parte esencial, xa que marcan as guías polas
que se desenvolverán o resto de actividades. Dende EQUO Galicia fomentamos modelos de cidade accesibles,
baseadas na proximidade. Intentando reducir ao máximo os desprazamentos necesarios, achegando as nosas
residencias a todos os servizos esenciais e comercios básicos.
A forma de deseñar as nosas cidades e vilas pode axudar en gran medida a nosa pegada ecolóxica, a enerxía e o
tempo que consumimos nas nosas actividades cotiás. Neste senso queremos tamén aumentar a eficiencia
enerxética das vivendas, comercios e edificios públicos, reducindo a pegada conxunta dos nosos núcleos
poboacionais.
É preciso tamén recoñecer de facto a vivenda como un dereito, e garantir dende a Administración que así sexa,
tomando medidas que regulen o acceso á vivenda e o alugamento, e ampliando a bolsa de vivenda protexida e
social.
En materia de urbanismo propoñemos:
• Plan de reciclaxe e aproveitamento das infraestruturas e edificacións urbanas, que sería o marco para
promover unha revitalización das cidades limitando a construción de grandes áreas comerciais,
promovendo o comercio de pequena escala nos barrios. Dando novas vidas a edificios en desuso e
adaptando os usos e fins ás necesidades do presente.
• Revisión da lexislación do solo e ordenación do territorio con parámetros sostibles. Mellora dos
actuais informes de sostibilidade ambiental e fomento dun urbanismo más participativo, favorecendo
no posible os modos de mobilidade sostible.
• Eliminación das construcións existentes nas canles dos ríos, promovendo unha restauración das
ribeiras con criterios ecolóxicos. Realizarase atendendo as casuísticas das propietarias promovendo un
proceso xusto.
• Engadir criterios de mobilidade sostible, accesibilidade, cohesión entre barrios, permeabilidade do
solo e adaptación ao clima local na avaliación e aprobación dos proxectos de Plans Xerais de
Ordenación Municipais. Fomentaranse tamén a integración dos recursos naturais co desenvolvemento
rural, a conectividade, a sostibilidade costeira e o patrimonio cultural.
• Preservar as pequenas explotacións, veigas e hortas periurbanas que se conserven e recuperar as que
sexa posible para potenciar a soberanía alimentaria e limitar a impermeabilización de máis solos, o que
supón un aforro en medidas de protección fronte inundacións.
• Preservar e/ou recuperar os solos periurbanos forestais ou con vocación de selo e protexelos.
• Medidas para recuperación de solos afectados por Infraestruturas. Incluír no estudio de impacto
ambiental que requiren estas infraestruturas sempre de maneira explícita os impactos no solo e as
medidas correctoras ou alternativas que se propoñen para mitigalas.
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Con respecto á vivenda propoñemos as seguintes medidas:
• Reforma da Lei de vivenda, enfocada ao aproveitamento do parque de vivenda xa edificado e a súa
eficiencia enerxética, reforzando as esixencias de illamento e ventilación natural.
• Garantir o acceso ás subministracións básicas de luz e agua. Negociación de establecemento de tarifas
segundo a renda da unidade familiar e se instará ás empresas subministradoras a que asuman ese
servizo mínimo. Baixo ningún concepto se permitirá que as empresas distribuidoras e/ou
subministradoras realicen cortes de subministracións de vivendas habitadas, aínda en situación
irregular, sen un informe previo dos Servizos sociais.
• Ampliación de Parques de vivendas destinados ao alugueiro social.
• Plan de reconversión das vivendas baleiras dos bancos rescatados en parques públicos de vivendas
en alugueiro social. En coordinación con los Servizos Sociales introduciranse criterios de prioridade
para acceder ás vivendas destes Parques Públicos de Vivienda de alugueiro social que se creen.
• Neste sentido, introduciremos unha Taxa autonómica á vivenda baleira, destinada aos grandes
posuidores de inmobles baleiros que non se acollan a un plan de alugueiro social coordinado co
Instituto Galego de Vivenda e Solo. Será unha taxa calculada en función do valor dos inmobles e a
cantidade de demanda de vivenda social non resolta nese concello. O recadado pola taxa reverterá en
garantir plans alternativos de habitabilidade ás demandantes de vivenda.
• Dotar de maiores competencias e recursos ao Observatorio Galego de Vivenda. Contará con
capacidades non só consultivas senón tamén de control, seguimento, denuncia, executivas e de
proposta lexislativa.
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