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MEDI AMBIENT I QUALITAT DE VIDA
Les ciutats tenen una gran responsabilitat sobre molts dels riscos
d'insostenibilitat als que s'enfronta la humanitat com a conseqüència de les
formes de vida urbana típiques de la nova era postindustrial. Però sens dubte,
és en elles on hi ha una major capacitat per a afrontar esta crisi generalitzada,
per tractar-se d'un focus d'informació, innovació i difusió, i un recurs
fonamental per a generar “intel·ligència” i mobilització social al voltant dels
reptes que el canvi global planteja.
València no és un excepció i segons l’OSE utilitza recursos equivalents
a 55 vegades la seua superfície.
Els socialistes i les socialistes de la ciutat de València creem en la
sostenibilitat com a eix vertebrador per a totes les nostres polítiques. La
incorporació del respecte mediambiental i de la consciència social a la vida
quotidiana, són elements bàsics per a aconseguir este objectiu.
Ens comprometem que les prioritats en matèria mediambiental es
basen en protecció i defensa del nostre entorn natural, en el manteniment de
les condicions adequades per al benestar ciutadà i en la millora de tant de la
qualitat dels servicis, que permeten una ciutat més confortable, com de la
qualitat de vida del ciutadà.
CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic constituïx el repte prioritari a què ens enfrontem en
l'actualitat a causa de les previsibles conseqüències que tindrà sobre
l'ecosistema global, l'economia mundial i la qualitat de vida de tots i totes els
habitants i les habitants del planeta. En el marc europeu, la regió mediterrània,
i en concret Espanya, es veuran especialment afectades per este fenomen,
pel que València se situa en el punt de mira en este tema.
Polítiques per a pal·liar estos efectes i minorar l'avanç del canvi
climàtic i la seua integració en la vida pública en tots els nivells de
l'Administració es fan imprescindibles en una ciutat com València.
Els socialistes i les socialistes creem que a causa de la seua situació,
València és una ciutat vulnerable a tots estos canvis que s'acosten en un futur
pròxim, per este motiu la lluita contra el canvi climàtic ha de ser una variable a
integrar d'una forma contundent en les nostres polítiques. Hem d'apostar per
una València pionera en la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, així com
en l'adopció de mesures encaminades a l'adaptació de la nostra ciutat en les
conseqüències derivades del calfament global.
La política de lluita contra el canvi climàtic constituïx, com hem
indicat, objectiu prioritari dels socialistes i les socialistes, té una sèrie
d'implicacions rellevants de l'urbanisme que hem de desenvolupar, els espais
verds que hem de preservar, així com l'estímul en l'aplicació pràctica de les
normes en la construcció d'edificis climàtics.
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Els socialistes i les socialistes creem que l'estratègia a seguir en la lluita
contra el canvi climàtic ha d'anar més enllà de complir compromisos com els
assumits en el Protocol de Kioto o el tractat d'Alborg, els nostres objectius han
de seguir més enllà de 2012. En este sentit la recepta climàtica 20-20-20 per al
2020, proposta per la CE, pretén que el 20 per cent de l'energia comunitària
procedisca de fonts renovables, alhora que es reduïx un 20 per cent el consum
energètic i un altre 20 per cent les emissions de CO2 a l'atmosfera respecte als
nivells aconseguits en 1990, i en esta línia hauran d'anar els nostres esforços des
del nostre àmbit.
Les nostres propostes:
Desenvoluparem una Estratègia Local de Canvi Climàtic basada en un fort
compromís polític impulsor de les iniciatives i mesures contra el canvi
climàtic.
Crearem l'Observatori Municipal de la Sostenibilitat, per al seguiment dels
indicadors ambientals de la ciutat.
Impulsarem processos participatius i campanyes d'informació, sensibilització
i formació per a implicar a la ciutadania.
Adoptarem mesures urbanístiques i de planejament o rehabilitació dels vells
edificis per a convertir-los en edificis ecoeficients que estalvien i/o
disminuïsquen el consum energètic.
Difondrem públicament i de forma rigorosa la informació rellevant i
actualitzada dels indicadors ambientals.
Realitzarem una Auditoria Mediambiental de la ciutat que ens done de
forma clara i avaluable els índexs de qualitat de vida.
Posarem en marxa el Consell Municipal del Medi Ambient, sense convocar
des de fa més d'una dècada que es va constituir.
AGENDA 21 LOCAL
Només a partir del coneixement de les relacions entre la ciutadania i
la posada en funcionament d'una gobernança que fomente una democràcia
participativa, podrem orientar els esforços cap a un desenvolupament local
sostenible. En este sentit, el Programa 21 i dins d'este, l'Agenda 21 Local, és la
eina més adequada per a activar este motor de canvi de model en les
polítiques urbanes.
L'Agenda 21 Local és un Pla Estratègic Municipal que integra, basantse en criteris sostenibles, totes les polítiques públiques locals i que és el resultat
de la participació de tots els actors en la presa de decisions. En ella s'inclou un
diagnòstic de la ciutat, l'elaboració d'un Pla d'Acció i la seua posada en
pràctica.
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Per a nosaltres, la vertadera posada en marxa de l'Agenda 21 de la
ciutat de València és un dels eixos de les nostres polítiques locals i de la nostra
gestió municipal.
GESTIÓ DE RECURSOS
•

Parcs, zones verdes i espais naturals

L'espai verd urbà, és riquesa vegetal, però la seua funció no és
únicament ornamental o paisatgística, ja que sovint és l'única oportunitat de
contacte amb la naturalesa alhora que aporta uns beneficis ambientals i
socials bàsics per a la millora de la qualitat de vida i el benestar dels seus
ciutadans.
És també un important element en la lluita contra l'agressió ambiental
que es produïx en la nostra ciutat, deguda especialment al trànsit rodat, ja que
constituïx el primer filtre contra la contaminació i exercix com un excel·lent
regulador de l'intercanvi d'aire, calor i humitat amb l'entorn urbà.
A més els espais verds, exercixen una important funció social en el
foment de la convivència, com a punt de trobada i espai per al descans,
l'esport i l'oci.
L'adequada planificació urbana sostenible ha de contribuir a reduir
l'expansió incontrolada de la ciutat i la pèrdua d'hàbitats naturals i de la
diversitat biològica.
2

València amb 6,50 m de superfície verda per habitant, es troba molt
2
lluny dels 10 m recomanats per l'OMS, i encara no s'han executat actuacions
previstes en el PGOU de 1988, com l'ampliació dels Parc de Benicalap, la
Rambleta, Carolines, Doctor Lluch o sector XIV del Jardí del Túria, o jardins com
2
el de Vall de la Ballestera, on només s'han construït 500 m dels 15.600 previstos,
Salvador Perlés, Comte Lumiares, Gayano Lluch, Castellar-Oliveral. El Parc
Central després de molts retards pareix començar a caminar, si bé el seu
desenvolupament per fases no augura una imminent posada en servici.
Les importants i continues retallades pressupostaries dels últims anys en
les partides de manteniment i conservació de jardins i poda d'arbres i
palmeres, han ocasionat deteriorament i augment de la brutícia en les zones
verdes de la nostra ciutat.
La presència de punxegut roig en la nostra ciutat, durant els últims
anys s'ha manifestat com una autentica plaga, com un perill que amenaça a
l'espècie de major i històrica implantació, precisant la necessitat prendre
mesures urgents per a evitar la propagació i en la conveniència d'evitar la
plantació de palmeres en tant no es controle la plaga.
Els socialistes i les socialistes creem que València necessita una millor
planificació i el desenvolupament de sistemes d'ordenació de les seues àrees
verdes urbanes i espais naturals pròxims a la ciutat, de gran valor ecològic com
són l'Horta de València, el Parc Natural de l'Albufera i les nostres platges.
Les nostres propostes:
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•

•

Augmentarem el nombre de metres quadrats de zona verda per
habitant fins aconseguir els valors recomanats pels organismes
internacionals, tenint en compte els desequilibris i les necessitats de
cada barri de la ciutat.

•

Fomentarem l'ús d'espècies autòctones en els nostres jardins, parcs i
carrers millor adaptats a les nostres condicions climàtiques i a
l'escassetat d'aigua que es produïx en determinades èpoques,
prioritzant també espècies de cicle de vida llarg.

•

Crearem i condicionarem zones per a horts urbans municipals en els
districtes de la ciutat que siga possible, i en zones d'horta de les voreres
urbanes accessibles i que es troben més degradades, fomentant el
cultiu ecològic.

•

Conclourem la construcció dels parcs i jardins encara no executats del
PGOU de 1988: Benicalap amb rehabilitació de les seues alqueries;
Rambleta en Sant Marcel.li; Carolines en Benimàmet; Sud de Malilla etc.

•

En els parcs de Benicalap, Benimàmet dissenyarem espais infantils
semblant al conegut com Gulliver del Jardí del Túria, amb projectes
elaborats a través de concursos d'idees

•

Pla de replantació dels escocells buits dels nostres carrers.

•

Elaborarem un programa de plantació d'arbres fins a arribar a 260.000
recomanats en la nostra ciutat (un cada 3 habitants).

•

Posarem en marxa un Pla d'Acció per a eradicar la plaga de punxegut
roig de les nostres palmeres. Suspensió temporal de la plantació de les
espècies més vulnerables.

•

Ens comprometem fermament a la conservació i protecció de l'Horta de
València com un element d'important valor ambiental, cultural,
paisatgístic i com a sistema productiu fonamental en l'entramat urbà.

•

Elaborarem Plans de Restauració Paisatgística dels terrenys d'horta
degradats per l'existència de bases de contenidors o activitats industrials
abandonades.

•

Recuperarem les nostres platges com a espai natural i paisatgístic.
Adoptarem les mesures necessàries per a evitar els greus problemes
actuals de basculament.

•

Impulsarem els eco-recorreguts en la ciutat perquè els ciutadans i les
ciutadanes coneguen i disfruten el seu entorn natural en l'àmbit urbà.

•

Impulsarem la posada en marxa dels itineraris verds.

•

Iniciarem els tràmits davant de la Conselleria de Medi Ambient per a la
declaració de l'Horta de València com a Paratge Natural Municipal.
Parc Natural de l'Albufera

PROGRAMA ELECTORAL 2015

MEDI AMBIENT I QUALITAT DE VIDA

5

La mala qualitat actual de les aigües del Llac de l'Albufera posa en
perill la seua recuperació i inclús amenaça a la seua pròpia existència, tal s'ha
posat de manifest en les al·legacions presentades per l'Ajuntament al Pla
Hidrològic de la Conca del Xúquer, on es va sol·licitar sense èxit, basant-se en
3
els informes tècnics que dels 167 hm any d'aigua destinada al llac, almenys
121 hm3 foren d'aigua provinent directament del riu Xúquer.
Entorns degradats dins dels límits del Parc Natural de l'Albufera
seguixen fora dels objectius de l'administració per a la seua adequada
recuperació paisatgística. Entre ells els terrenys situat al Sud de Pinedo, d'acord
amb l'exigència efectuada pel Ministeri de Medi Ambient i RAMSAR, on el Partit
Popular tenia previst edificar 300 cases unifamiliars, els de l'antiga fàbrica Plexi ,
del CEI Sebastián Burgos o l'antiga venda de bous del Saler.
Una dels motius de queixa habituals dels pescadors del llac i algun
altre col·lectiu és la falta de representació de tots els sectors afectats pel nivell
hídric del llac en la Junta de Desaigüe de l'Albufera, en la que, segons els seus
estatuts de 1926, només estan representats els propietaris de terres.
Les nostres propostes:
•

Proposarem la modificació Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer, a fi
3
de garantir, com a mínim, l'aportació 121 hm d'aigua provinent
directament del riu Xúquer.

Fomentarem la posada en valor del Parc Natural de l'Albufera de València,
recolzant de forma decidida la seua declaració com a Reserva Natural
de la Biosfera.
Elaborarem Plans de Restauració Paisatgística en els terrenys degradats del
Parc Natural de l'Albufera, com en els de l'antiga fàbrica Plexi, del CEI.
Sebastián Burgos o al Sud de Pinedo, Posarem en funcionament el Barco
d'Estibadors de Pinedo.
Modificarem els estatuts la Junta de Desaigüe de l'Albufera, de 1926, per a
millorar representativitat de tots els sectors afectats pel nivell hídric del
llac.
• Eficiència energètica
L'actual model de desenvolupament econòmic i social basat en un
creixement de la demanda energètica com a factor lligat directament al
desenvolupament es troba clarament esgotat.
La nostra ciutat ha de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic
millorant l'eficiència energètica i reduint la dependència dels combustibles
fòssils, així com les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per això s'ha
d'impulsar l'estalvi d'energia i l'eficiència energètica, promoure les energies
renovables i fomentar la millora de la qualitat ambiental de l'entorn urbà,
incidint en àmbits com el soroll, la il·luminació o la qualitat de l'aire.
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Les nostres propostes:
•

Impulsarem la creació d'una Agència Local de l'Energia, que coordine i
duga a terme totes les mesures necessàries per a reduir el consum
energètic, augmentar l'eficiència i promoure l'ús de les energies
renovables.

Elaborarem el Pla d'Eficiència Energètica, prèvia auditoria energètica, per a
conéixer la situació i necessitats reals així com el corresponent reduir el
consum energètic de la ciutat.
•

Potenciarem la utilització del vehicule elèctric i la instal·lació punts de
recarrega en la nostra ciutat. Inclourem la discriminació positiva en els
impostos municipals cap als vehicles elèctrics.

•

Posarem les dades referents al consum energètic a l'abast de la
ciutadania.

Fomentarem l'ús de l'energia solar tèrmica en tots els edificis.
Realitzarem instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en tots els edificis
públics de la ciutat (mercats, poliesportius, centres socioculturals,
sanitaris i centres docents).
Ens comprometem al desmantellament de la subestació elèctrica de
Patraix i la seua substitució per la de Nou Llit.
• Aigua
Per als socialistes l'ús racional de l'aigua no sols fa referència a l'estalvi,
sinó que es fa extensiu als conceptes d'aprofitament, reaprofitament i
reutilització.
La promoció d'una gestió de l'aigua que garantisca un
subministrament sostenible i de qualitat a llarg termini és un dels objectius
prioritaris dels socialistes i les socialistes, i per a això es fa necessària la
implicació de tota la població a més dels sectors industrials i comercials de
València.
L'ajuntament de València va firmar en 2008 un conveni amb l'Empresa
Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR)
que incloïa 3 obres per a la millora de l'abastiment de l'aigua a la nostra ciutat,
que set anys després no han sigut executades, així com altres per a la
necessària conclusió de la xarxa de sanejament, entre les quals, la mas
important, l'execució del col·lector Nord entre el Pont de l' Assut de l'Or i el
pont de Drassanes.
El Pla Hidrològic del Xúquer, recentment aprovat, destaca la
vulnerabilitat extrema de dos col·lectors d'aigües negres que es troben
pràcticament al límit de capacitat i proposa una sèrie d'actuacions per a
millora de la xarxa de sanejament de la nostra ciutat.
Les nostres propostes:
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•

Elaborarem un Pla de Gestió de la Demanda d'Aigua, amb l'objectiu de
reduir el consum domestique i industrial.

•

Millorarem la xarxa d'abastiment d'aigua potable a fi d'evitar les fugues
actuals. Execució de les obres de subministrament prevista en el conveni
amb EPSAR

•

Establirem un pla per a la conservar les séquies actuals de l'Horta.

Instal·larem en tots els edificis públics mecanismes que permeten regular el
cabal d'aigua i ús de temporitzadors o de qualsevol altre mecanisme
semblant de tancament automàtic que limite el consum.
Executarem el col·lector Nord entre el Pont de l' Assut de l'Or i el pont de
Drassanes i de les obres de sanejament prevista en el conveni de
l'EPSAR.
Iniciarem les actuacions previstes en El Pla Hidrològic del Xúquer per a
millora de la xarxa de sanejament de la nostra ciutat.
Neteja viària i arreplegada de residus

•

Els residus urbans constituïxen un greu problema ambiental en si
mateixos alhora que són l'origen d'altres com la contaminació de les aigües,
del sòl i de l'aire i dels corresponents riscos associats per a la salut pública. Per
als socialistes i les socialistes és un objectiu prioritari de la política ambiental
evitar els impactes ambientals causats pels residus i donar una correcta gestió
als inevitables.
La necessària neteja dels nostres carrers, places i jardins, així com
l'arreplega domiciliaria de fems han patit els rigors de l'elevat retall
pressupostari dels últims anys amb una dotació pressupostària que ens porta a
nivells de l'any 2002. Estos retalls, pròxims al 30%, han ocasionat que València
tinga els seus carrers, places i jardins més bruts i pudents.

Dels quatre ecoparcs previstos en la nostra ciutat, dos d'ells a càrrec
de les contractes de neteja, només s'ha executat un i no s'ha soterrat un només
dels 25 contenidors previstos, ni les campanyes d'educació i sensibilització
ambiental oferida en les contractes indicades.
Les nostres propostes:
•

Recuperació progressiva de la consignació pressupostària, fins a
aconseguir els nivells d'adjudicació de 2005, amb les corresponents
actualitzacions de preus.

Desenvolupament de campanyes d'educació i sensibilització ambiental,
que ajuden als ciutadans i les ciutadanes.
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Augment del nombre de contenidors d'arreplegada selectiva i la seua
distribució equitativa en els barris de la ciutat, així com la freqüència de
buidatge.
Eliminació de contenidors pròxims a edificis o espais emblemàtics de la
ciutat.
Elaborarem un Pla de Soterrament de Contenidors, prioritzant els situats en
les proximitats de monuments o edificis emblemàtics.
Gestió sostenible dels residus generats en tots els edificis públics municipals,
així com en els mercats tradicionals.
Dotació d'un nombre més gran de papereres en tots els espais amb major
confluència de persones o de major activitat comercial.
Disponibilitat d'ecoparcs accessibles a tots els veïns de la nostra ciutat
QUALITAT AMBIENTAL.
València, a pesar de la seua privilegiada situació geogràfica,
presenta nivells alts de contaminació atmosfèrica, alhora que el soroll i la
contaminació lumínica supera els nivells màxims recomanats per qualsevol
organisme o normativa internacional.
Per als socialistes i les socialistes la reducció de la contaminació és un
objectiu fonamental en tant que afecta nostra salut i qualitat de vida com per
a la protecció real del nostre entorn.
En este sentit s'hauran d'establir estratègies de control de la
contaminació no sols referides a la contaminació atmosfèrica, sinó a la
reducció de la contaminació acústica i lumínica. És de vital importància per a
aconseguir un equilibri adequat en la nostra ciutat i convertir València en una
ciutat sostenible.

• Contaminació atmosfèrica
Respirar aire net i sense riscos per a la salut és un dret de tota la
ciutadania, la contaminació atmosfèrica causa greus danys a la salut. Es xifra
en 16.000 el nombre de morts prematures anuals a Espanya i més de 500 a
València a conseqüència de la contaminació atmosfèrica.

PROGRAMA ELECTORAL 2015

MEDI AMBIENT I QUALITAT DE VIDA

9

A pesar de no superar els valors limites anuals que marca la legislació
europea i nacional, la contaminació atmosfèrica mesura en la nostra ciutat
presenta uns valors alts. La contaminació per Diòxid de Nitrogen (NO2) que es
registra en les estacions de mesurament més afectades pel trànsit, com la del
Bulevard Sud o la de la Pista de Silla, presenta valors que puntualment superen
els màxims de 40 µgramos/m'a3 pesar d'haver disminuït la intensitat circulatòria.
El trasllat d'algunes estacions a zones amb menor intensitat de trànsit, com la
Universitat Politècnica, el Vaig moldre de Sol o el Bulevard Sud no ha
aconseguit ocultar els alts nivells de contaminació.
Una bona gestió de la qualitat de l'aire ha de començar pel
reconeixement d'esta realitat, que la ciutadania conega la qualitat de l'aire
que respira i elaborar un Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.
Els alts nivells de contaminació atmosfèrica en la ciutat tenen el seu
origen en el trànsit rodat, pel que les mesures a adoptar han d'anar
encaminades a la reducció del mateix i millora de les infraestructures.
Les nostres propostes:
•

Augmentarem el nombre d'estacions de mesurament de la
contaminació atmosfèrica, especialment en la zones d'alt nivell
circulatori, a fi d'obtindre un millor diagnostique.

Posarem la informació sobre els mesuraments al servici del ciutadà,
publicada de manera directa i amb fàcil accés
En complirem el Pacte dels Alcaldes, reduirem les emissions de la ciutat en
un 20%.
Adoptarem mesures que reduïsquen l'ús del vehicule privat, impulsant-vos
l'ús de la bicicleta i transport públic.
Impulsarem accions que potencien la utilització de vehicles de motors
menys contaminants.
• Contaminació Acústica
La contaminació acústica, el soroll és una de les principals
preocupacions dels valencians, ja que incidix directament en el seu nivell de
qualitat de vida podent provocar efectes nocius sobre la seua salut i els seus
hàbits de vida, així com efectes psicològics i socials, a més dels propis
problemes ambientals que porta associats.
L'any 2008 es va elaborar, el Mapa del Soroll així com els corresponents
Plans d'Acció contra la Contaminació Acústica i cinc anys després es va
aprovar un nou Mapa del Soroll sense haver desenvolupat la major part de les
mesures correctores incloses els referits plans.
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Este nou mapa, redundant en l'error del de 2008, s'ha elaborat sense
tindre en compte el soroll provinent de l'oci nocturn, contravenint així
l'Ordenança
Municipal contra la Contaminació Acústica que obliga a
arreplegar en els mapes de soroll les servituds acústiques, sense distingir la seua
procedència, així com a analitzar el soroll i informar sobre les fonts sonores
causants de la contaminació acústica, sense distingir tipus de fonts.
Mesures incloses en els Plans Acústics contra el Soroll, com els Plans
d'Acció Zonals previstos per als districtes amb major nivell de contaminació
acústica com Ciutat Vella, Extramurs, l'Eixample, Pla de Reial, Camins al Grau i
Campanar, no s'han posat en marxa.
L'absència
d'una decidida actuació municipal, pot portar a
declaració de noves Zones Acústicament Saturades per mitjà de sentència
judicial. Els veïns de Russafa, Ciutat Jardí etc. suporten nivells de soroll
inacceptables que els impedix exercir el seu dret al descans i que, davant de
la inacció municipal, els pot portar a recórrer a la via judicial.
Les principals fonts de contaminació acústica són els vehicles de
motor i el trànsit rodat en general, pel que les mesures que proposem els
socialistes i les socialistes estaran obligatòriament lligades a un concepte de
mobilitat més responsable i sostenible, sense oblidar altres factors relacionats
amb la planificació urbanística de la ciutat.
Les nostres propostes:
•

Elaborarem els nous Pans d'Acció contra el Soroll com principal
ferramenta de gestió i lluita contra el soroll.

Posarem en marxa, sense demora, les mesures incloses en els Plans d'Acció
Zonals, previstos per als districtes amb major nivell de contaminació
acústica com Ciutat Vella, Extramurs, l'Eixample, Pla de Reial, Camins al
Grau i Campanar.
Posarem en marxa, de forma urgent totes les mesures generals previstes en
els Plans d'Acció contra el Soroll: pantalles acústiques, asfalt
fonoabsorbent, etc.
Elaborarem el Pla de Zones d'Oci Nocturn.
Determinarem les accions prioritàries a realitzar en cas de superació dels
valors límit d'emissió o inmisió o d'incompliment dels objectius de qualitat
acústica.
•

Col·locarem sonòmetres en les avingudes principals de la ciutat, per a
millorar la informació dels ciutadans.

•

Impulsarem la creació de zones sense soroll, com a parcs i jardins,
perquè es respecte el silenci com a valor ambiental.

• Contaminació Lumínica
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València és per a la comunitat científica el paradigma de la ciutat
més, però pitjor il·luminada. Si en els últims anys s'ha produït una reducció en el
consum elèctric de la il·luminació de la nostra ciutat, que l'any 2013 va superar
els 107 KWh per habitant, molt allunyat dels objectius que el Pla Nacional
Eficiència Energètica marcava per a eixe mateix any 75 KWh/habitant, només
ha sigut com a conseqüència la persistent crisi econòmica i el vandalisme.
Este malbaratament energètic, a més de suposar un elevat cost per a
les arques municipals, afecta la salut de molts ciutadans i ciutadanes i a la
qualitat ambiental de la nostra ciutat.
Les nostres propostes:
•

Per als i les socialistes és un objectiu irrenunciable que València deixe
de ser la ciutat més il·luminada per a convertir-se en la millor il·luminada.

Redactarem un Pla d'Eficiència Energètica de l'enllumenat municipal.
Realitzarem una substitució progressiva de l'enllumenat per a col·locar
làmpares més eficients i reguladors de flux per a reduir el seu consum.
Limitarem el nombre de lluminàries i nombre d'hores de funcionament.
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