Á ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE A CORUÑA
AO PLENO DA CORPORACIÓN

O Grupo Municipal da Marea Atlántica, ao abeiro do Regulamento
Orgánico Municipal do Concello de A Coruña, presenta para debate e,
no seu caso, aprobación no Pleno deste Concello a seguinte,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
MOCIÓN SOBRE A EMERXENCIA CLIMÁTICA
As organizacións indicadas no anexo adxunto diríxense ao pleno do
Concello de A CORUÑA e aos grupos políticos para instalos ao
recoñecemento do estado de emerxencia climática no que nos
atopamos mediante a adopción da presente moción e das medidas
que dela se deriven. O Concello de A CORUÑA recoñece que o
planeta, así coma os seres vivos e os ecosistemas, atópanse en grave
perigo, proba disto son os recentes informes sobre o estado da
biodiversidade do IPBES sobre o quentamento global de 1,5ºC do
IPCC, que alertan dun rumbo que leva á extinción dunha grande parte
dos ecosistemas terrestres. Un millón de especies están ameazadas
pola actividade humana. Tamén estase ao bordo do punto de non
retorno fronte ao cambio climático. Non responder ante a crise
ecolóxica e da civilización suporía a morte de millóns de persoas,
ademais da extinción insubstituíbel de especies imprescindíbeis para
a vida na Terra, dadas as complexas interrelacións dos ecosistemas.
Neste senso aceptamos a verdade da crise climática e a gravidade da
situación. Admitir as evidencias científicas, así coma o camiño de
redución das emisión propostas é o único xeito de protexer a
existencia dun futuro para o concello. A cidadanía debe entender a
urxencia e irreversibilidade desta loita e o Concello de A CORUÑA
pode desempeñar un papel clave na formación, educación e
información sobre o necesario freo ás emisións de gases de efecto
invernadoiro e realizar unha vital adaptación ás consecuencias do
incremento da temperatura global. Declarar a emerxencia climática
require asumir o cumprimento de compromisos políticos reais e

vinculantes, moito máis ambiciosos que os actuais, coa conseguinte
asignación de recursos para facer fronte a esta crise. Unha folla de
ruta vinculante capaz de garantir as reducións de gases de efecto
invernadoiro anuais necesarias, abandonar os combustibles fósiles,
apostar por unha enerxía 100% renovable e reducir a cero as
emisións netas de carbono o antes posíbel, de xeito urxente e
prioritario, en liña coas indicacións do informe do IPCC para limitar o
aumento das temperaturas globais a 1,5ºC. Un estado de emerxencia
implica reconduciren todos os recursos posibles dos Concellos para
encarar a crise climática cos problemas asociados que implica. A
declaración de emerxencia climática supón iniciar un proceso de
educación, formación e concienciación a toda a poboación sobre a
verdade da crise ecolóxica e o enorme cambio necesario para
retardar a emerxencia. Ante a mesma o Concello comprométese a
iniciar este proceso de transformación social e asegurar a plena
consecución dos seguintes obxectivos xerais.
Polo exposto, o Grupo Municipal da Marea Atlántica propón ó Pleno do
Concello a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Establecer os compromisos políticos, normativas e recursos necesarios para garantir reducións de gases de efecto invernadoiro para chegar ao balance neto cero non máis tarde de 2040 e a ser
posíbel antes de 2035, así como deter a perda da biodiversidade e
restaurar os ecosistemas coma única resposta posíbel para evitar un
colapso de todos os sistemas naturais, incluído o humano.
Segundo. Abandonar os combustibles fósiles, apostando por unha
enerxía 100% renovábel de xeito urxente e prioritario. Para elo os gobernos municipais deben analizar como lograr este obxectivo e propoñer os planes de actuación necesarios. Entre outros, frear novas infraestruturas fósiles, alcanzar o pleno autoconsumo eléctrico 100%
renovábel e unha mobilidade sostible o antes posíbel, crear espazos
peonís, fomentar a bicicleta e outros medios de transporte non contaminantes, reducir a demanda de enerxía ata consumos sostíbeis, promover o aumento da eficiencia enerxética e das instalacións renovábeis, crear espazos educativos e de información á poboación sobre
a emerxencia climática, acadar unha política de residuo 0, evitar os
bancos, cos que traballa o municipio, que financien proxectos baseados en combustibles fósiles, apoiar a xestión dos comunais enfocada
á recuperación da terra fértil e o freo da erosión. A recuperación dos
acuíferos, a recuperación dos pastos a través da xestión intelixente
do territorio, determinar apoios e beneficios fiscais para os pobos e aldeas que desenvolven funcións claves de mitigación do cambio cli-

mático e abordar proxectos de rexeneración rural, ecolóxica e humana.
Terceiro. É necesario avanzar, entre outras, nunha economía local e
de proximidade, que impulse a soberanía alimentaria, silvicultura,
agricultura e gandería ecolóxica e de proximidade. Acadando o antes
posíbel o pleno subministro agro-ecolóxico nos servizos de restauración municipais e estendéndoos ao resto da poboación.
Cuarto. Iniciar a necesaria adaptación dos municipios á crise climática, coas consecuencias do incremento da temperatura global, as olas
de calor, a irregularidade das precipitacións, o aumento do nivel do
mar e outras manifestacións que xa están a producirse.
Quinto. A xustiza, a democracia e a transparencia deben ser piares
fundamentais de todas as medidas que se apliquen, polo que se ten
que establecer un mecanismo de toma de decisións cidadán de carácter vinculante con competencias en materia de vixilancia, seguimento
e control das medidas adoptadas. Para elo será necesario establecer
indicadores e obxectivos verificables e cuantificables. Faise necesario
garantir que este mecanismo integre especialmente a visión de xénero e doutros colectivos vulnerábeis.

A Coruña, 11 de setembro de 2019.
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