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Pacte municipal a les eleccions del 2007 Pacte municipal a les eleccions del 2007 Pacte municipal a les eleccions del 2007 Pacte municipal a les eleccions del 2007     

Los Verdes de Europa amb PSPVLos Verdes de Europa amb PSPVLos Verdes de Europa amb PSPVLos Verdes de Europa amb PSPV----PSOEPSOEPSOEPSOE        

    

Per a UN CANVI DE CLIMAPer a UN CANVI DE CLIMAPer a UN CANVI DE CLIMAPer a UN CANVI DE CLIMA    

a la ciutat de Valènciaa la ciutat de Valènciaa la ciutat de Valènciaa la ciutat de València    

    

    

MÉS AMB MENYSMÉS AMB MENYSMÉS AMB MENYSMÉS AMB MENYS    
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1. Pla Municipal a favor del clima amb reducció 1. Pla Municipal a favor del clima amb reducció 1. Pla Municipal a favor del clima amb reducció 1. Pla Municipal a favor del clima amb reducció 

significativa de les emissions de CO2 en la ciutat esta significativa de les emissions de CO2 en la ciutat esta significativa de les emissions de CO2 en la ciutat esta significativa de les emissions de CO2 en la ciutat esta 

legislaturlegislaturlegislaturlegislatura 2007a 2007a 2007a 2007----2011.2011.2011.2011.    

 
    -- Oficina única municipal contra el canvi climàtic. 
     
    -- Augmentar l’eficiència energètica dels edificis el 6% i reduir el 
consum elèctric el 4%.   
     
    -- Aconseguir la instal·lació d’energia solar, tèrmica o fotovoltaica 
en més de 10 mil vivendes mitjançant una iniciativa municipal d’una 
normativa municipal, amb ajudes complementàries, simplificació 
administrativa i ajuda tècnica.  
     
    -- Creació d’un projecte de 50-50 per a l’estalvi energètic que 
reparteix beneficis entre l’Ajuntament i empreses o institucions. 
Exemplaritat de les polítiques d’estalvi en les institucions públiques. 
     
    --  Pla municipal MÉS AMB MENYS, per al foment de l’estalvi i 
l’eficiència en empreses, comerços i indústries.  
     
    -- Tots els edificis, serveis  i instal·lacions municipals han d’aplicar 
mesures d’estalvi, eficiència i renovables abans del final de la 
legislatura, quan es farà una auditoria energètica per a comprovar la 
millora.  
     
    -- Pacte per l’eficiència i l’estalvi amb el món educatiu. A + estalvi 
energètic + recurssos i millores educatives, amb ofertes a escoles, 
col·legis i instituts, els dividends de l’abaixada dels rebuts elèctrics i 
de gas.    
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    -- Observatori i Informació pública mensual sobre l’estat dels 
comptes energètics. 
  

            2.2.2.2.        Oficina Municipal d’Energies RenovablesOficina Municipal d’Energies RenovablesOficina Municipal d’Energies RenovablesOficina Municipal d’Energies Renovables        
 
        -- Instal·lació de 2 mil plaques solars el primer any en les finques 
de vivendes, i en tot tipus d’edificacions. 
          
            3. 3. 3. 3. València pel gaudi de la vida urbana:València pel gaudi de la vida urbana:València pel gaudi de la vida urbana:València pel gaudi de la vida urbana:        

Calmar el trànsit i pulmò net per a la ciutat. net per a la ciutat. net per a la ciutat. net per a la ciutat.    Una ciutat per al Una ciutat per al Una ciutat per al Una ciutat per al 

passeig i la trobada.passeig i la trobada.passeig i la trobada.passeig i la trobada.             

           -- Pacte per la mobilitat que inclou la màxima reducció possible 
en el trànsit rodat privat en aquesta legislatura.  
            
         -- Transparència informativa sobre la contaminació atmosfèrica 
en la ciutat i cada zona d’aquesta. 
             
         -- Mesures per a limitar l’accés mitjançant l’aplicació als no-
residents d’ecotaxes urbanes d’entrada al centre històric circunscrit al 
perímetre marcat per les Grans Vies, amb un recaptament finalista 
destinat a la renovació de l’EMT i a favor del transport públic.  
 
          -- Unir els passejos centrals de las grandes vies eliminant part 
dels creuaments per a crear reals i llargs itineraris peatonals, i per a 
ciclistes en els jardins centrals, plantant més arbres.  
 
           -- Peatonalizació de la Plaça de l’Ajuntament, la Plaça del 
Mercat, l’entorn del Mercat de Colom, els ponts de Serrans i el de Sant 
Josep, entre altres entorns històrics emblemàtic.  Un conveni 
Ajuntament-Universitat per a incloure un bo de transport anual en la 
matrícula dels estudiants universitaris.   
 



 4 

           -- Augment radical i significatiu de l’impost de circulació per als 
coches més contaminants i una reducció per als ecològics.  
 
            -- Pla de transformació de la flota de vehícles municipals, 
autobusos i taxis en els models més nets i silenciosos del mercat en 
10 anys.  
 
            -- Normativa municipal per a les compres i despeses públiques 
sota les exigències del consum responsable i ecològic. 
 
            -- Normativa exigent en el control de sorolls quan es tracta de 
subcontractes municipals per a la realització d’ obres constructives.  
 
            -- Ajudes municipals cada any per a la compra de 50 taxis 
híbrids o similars.  
 
            -- Vianants sense estrés. Més temps en verd en els semàfors 
per cada metre de creuament.  
 
            -- Carta municipal en defensa del Vianant.    
 
            --  Conveni Universitat-EMT-FGV  a favor del transport públic, 
amb bons de transport anual per a estudiants i dins de la matrícula 
estudiantil. 
 
            -- 50 taxis ecològics nous a l’any (amb línies de subvenció a les 
iniciatives particulars) 
 

4. Una Horta agrícola protegida i Alimentació sana.4. Una Horta agrícola protegida i Alimentació sana.4. Una Horta agrícola protegida i Alimentació sana.4. Una Horta agrícola protegida i Alimentació sana.             

    -- Declaració i protecció de l’horta com a Parc Municipal Agrari.  

    -- Horts i solars llogats per a autoconsum i dins de polítiques 
socials.  
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    -- Afavorir la venda directa dels productes dels agricultors en 
mercats eventuals als barris. 

    -- Mercat fix semanal itinerant de productes frescs ecològics i amb 
fruites i verdures fresques, tradicionals, locals, amb valors turístics 
afegits, a més dels alimenticis, agrícoles i ecològics.  

    -- Pla d’aliments sans per a la població escolar amb la implantació 
de menús amb productes ecològics valencians en 15 col·legis de la 
ciutat.   

        -- Pla de compres municipals per a prioritzar els productes locals 
i ecològics per a proveedors, actes i subcontractes. 
        -- Pla d’horts i granjes escolars per a 10 col·legis de la ciutat. 
 
        -- Programes d’Educació Ambiental dirigits a centres escolars i 
associacions cíviques 
 

5. Immigració amb menys pobresa i desigualtat5. Immigració amb menys pobresa i desigualtat5. Immigració amb menys pobresa i desigualtat5. Immigració amb menys pobresa i desigualtat   

-- La construcció d’una Casa Refugi per als sense sostre.  

-- Creació de l’“Ajuntament de la Immigració”, amb un consell 
assessor que represente a la diversitat de comunitats en la ciutat amb 
agenda de reunions periòdiques amb el consistori sobre afers 
municipals i problemàtiques específiques. 

6. Salvar l’Albufera i el Saler6. Salvar l’Albufera i el Saler6. Salvar l’Albufera i el Saler6. Salvar l’Albufera i el Saler 

--  Pla de xoc per a salvar els nostres espais naturals més emblemàtics 
i valuosos de la ciutat: l’Albufera i el Saler.   

    -- Suspensió del projecte d’ampliació del Port de València i del 
projecte de prolongació de Blasco Ibáñez pel Cabanyal. 
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             7. 7. 7. 7.---- Oficina municipal de Bene Oficina municipal de Bene Oficina municipal de Bene Oficina municipal de Benestar Animalstar Animalstar Animalstar Animal    
 
     -- Oficina única que vetlle per la cura i la protecció dels animals 
mijançant el compliment de la legislació vigent al respecte  

     -- Foment de campanyes educatives a favor del benestar animal. 
  
 
 


