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SERVIZOS MUNICIPAIS MÁIS EFICIENTES 

Simplificaremos os trámites administrativos 

1. Imos simplificar  a normativa municipal para facela útil, realista e próxima á 
cidadanía. As normas municipais fanse para os cidadáns, non para os técnicos do 
Concello nin para os expertos en Dereito. Desde Cs cremos que a linguaxe das 
normas debe ser accesible e fácil de comprender para os cidadáns que teñen que 
cumprilas. 

2. Imos seguir fomentando o obxectivo de “ papeis cero” no noso Concello im-
plantando unha verdadeira Administración electrónica. Ademais, dixitalizaremos 
todos os arquivos municipais para asegurarnos de preservar os documentos históri-
cos fronte a roubos, espolios, inundacións, incendios ou o seu propio deterioro na-
tural.  

3. Imos revisar todos os trámites do Concello para eliminar cargas administrati-
vas. Eliminaremos trámites obsoletos ou inxustificados, para que o Concello non 
sexa un obstáculo no desenvolvemento da actividade económica e social a nivel 
local. Reduciremos os prazos de resolución, estenderemos o silencio positivo en 
caso de falta de resposta e substituiremos a obrigatoriedade de presentar docu-
mentación pola de efectuar declaracións responsables e comunicacións previas ao 
comezo dunha actividade, sempre que o obxecto do procedemento permítao.  

4. Imos crear a Licenza Única de obra, apertura ou instalación de actividade. 
Queremos unificar informes, criterios e eliminar trámites repetitivos e a miúdo in-
necesarios para que os negocios do noso municipio poidan botar a andar no menor 
tempo posible. 

5. Imos poñernos uns prazos realistas e beneficiosos para os veciños en todos os 
proxectos e construcións e imos cumprilos. Desde o noso Concello, analizaremos 
as cargas de traballo e os recursos dispoñibles para mellorar os tempos de actua-
ción. Xa está ben de prolongar indefinidamente os prazos de actuación e de execu-
ción por unha mala planificación de recursos ou para dar cobertura a anuncios rim-
bombantes e electoralistas dos políticos. 
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Seremos un Concello ao servizo de todos os veciños 

6. Imos revolucionar a xestión pública do Concello orientando todos os servizos 
á atención ao cidadán. O Concello é a administración más próxima aos cidadáns, e 
por iso queremos que sexa un apoio en lugar dun obstáculo. Adecuaremos todos os 
trámites administrativos en torno a unha visión proactiva, detectando e satisfa-
cendo as necesidades dos cidadáns ante os problemas cotiáns. 

7. Imos asegurarnos de que todas políticas municipais estean suxeitas a un ex-
haustivo diagnóstico, seguimento, avaliación, investigación e medición do im-
pacto dos seus resultados. En Cs creemos firmemente na avaliación das políticas 
públicas para saber si están ou non funcionando. 

8. Imos a auditar toda a xestión municipal para detectar gastos innecesarios na 
prestación de servizos básicos, así como posibles deficiencias ou carencias nos 
mesmos. O obxectivo é prestar un mellor servizo co mesmo ou menor custo para o 
cidadán. 

9. Imos colaborar cos municipios veciños para reducir o custo dos servizos. Que-
remos unificar estruturas e protocolos entre municipios lindeiros con idea de equi-
librar e mellorar o servizo prestado á vez que se reducen custos asociados a eles. 

10. Imos mellorar os sistemas de recolleita, eliminación de residuos sólidos ur-
banos e limpeza viaria. Apostaremos por mellorar e optimizar todos os recursos 
públicos dispoñibles para asegurarnos de que a recolleita de residuos sólidos urba-
nos e a limpeza das rúas é por fin unha realidade.  

11. Imos controlar en qué se gasta o canon das empresas concesionarias de ser-
vizos públicos de xestión indirecta. O canon abonado polos concesionarios dos 
servizos públicos polo uso dos activos de titularidade municipal, debe reverter nas 
instalacións do propio servizo para manter a calidade do mesmo, e non debería ser 
utilizado para outros fins pouco transparentes e afastados do ben común munici-
pal.  
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12. Vamos a dotar de máis e mellor cobertura ao noso municipio en materia de 
Seguridade e Urxencias, incluíndo a prevención de desastres, evitar a destru-
ción do patrimonio e mellorar os protocolos de evacuación. Levaremos a cabo 
unha auditoría rigorosa do seu estado, que é unha das principais prioridades para o 
benestar dos veciños. Realizaremos plans de prevención de riscos fronte a inunda-
cións, incendios ou calquera outra catástrofe de orixe natural ou provocada pola 
acción do ser humano. 

Gastaremos de forma Responsable e acabaremos co malgasto 

13. Imos impoñer un Plan de Viabilidade Económica a todo proxecto orzamen-
tario como requisito previo a súa aprobación. Necesitamos dar a certeza aos ci-
dadáns de que os proxectos que anuncian os políticos e os Concellos pódense pagar 
e responden a unha necesidade real do noso municipio.  

14. Imos realizar investimentos suntentables, financeiramente viables e que 
melloren o uso dos remanentes orzamentarios, en caso de habelos. Establece-
remos un procedemento de avaliación rigoroso e independente, baseado en crite-
rios obxectivos e transparentes, sobre todos os proxectos de inversión municipais 
como paso previo a súa aprobación. Os proxectos priorizaranse sempre en función 
do seu retorno económico e social para todos os veciños e da eficiencia, utilidade 
e oportunidade. 

15. Imos garantir o cumprimento estrito dos prazos de pago aos provedores 
municipais. Desde Cs asegurarémonos de que a morosidade municipal deixe de ser 
un quebradizo de cabeza para os nosos autónomos e empresas. Acurtaremos ao    
máximo os prazos de pago e implantaremos sistemas fiables e transparentes para 
que os provedores poidan coñecer exactamente a data en que o Concello aboará as 
súas facturas.  

16. Imos conseguir que nunca máis unha axuda europea quede desaproveitada 
por descoñecemento ou dificultade nos trámites: implantaremos un Centro de 
Asesoramento sobre Financiamento e Recursos Europeos para axudar aos cida-
dáns e empresarios do noso municipio. O obxectivo é dar a coñecer e tramitar as 
axudas, fondos e outras oportunidades existentes no ámbito europeo, que en moi-
tas ocasións non son aproveitadas por descoñecemento ou pola dificultade na súa 
tramitación. 

Programa Cs Eleccións Municipais 2019                                                                �4



!

Novas políticas referentes a empregados municipais 

17. Imos motivalos acabando con todos os enchufes e desenvolvendo plans de 
carreira profesional en base a criterios técnicos e meritocráticos. Implantare-
mos políticas de persoal efectivas e reais, que busquen a eficiencia e creen cartas 
de servizo para todas as áreas, empresas públicas e organismos autónomos. Impul-
saremos a participación dos traballadores públicos en mellóraa da organización e 
os procedementos municipais. 

18. Imos formar adecuadamente aos nosos empregados da Administración local. 
Actualizar de forma continua a capacitación dos nosos empregados municipais é o 
mellor xeito de garantir que a súa eficacia e control convertan ao noso municipio 
nunha administración de primeira. 

19. Imos facer unha reestruturación do Persoal, para facer do noso concello un 
lugar de traballo más eficiente e onde cada traballador cumpra coas súas obriga-
cións.  

20. Imos mellorar a situación dos nosos Policías Locais. Non podemos permitir 
que traballen baixo mínimos, e facendo horas extra para manter a seguridade dos 
nosos veciños. 

21. Imos crear unha Brigada de obras de rápida actuación. Debemos creala para 
manter en perfectas condicións rúas, beirarrúas, parques e xardíns en perfecto es-
tado todo o ano.  

22. Crearemos unha APP de avisos de danos. É necesario manternos comunicados 
entre os veciños e a institución. Rapidez e eficacia será nosa prioridade. 
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TRANSPARENCIA, GOBERNO ABERTO E PARTICIPACIÓN 

Seremos un municipio exemplar e libre de corrupción 

23. Imos a implantar unha política de tolerancia cero coa corrupción no noso 
municipio. Apostaremos pola transparencia e a rendición de contas e impulsare-
mos auditorías de xestión, implementando plataformas de datos abertos. Poñere-
mos en marcha mecanismos de prevención e de detección de posibles irregularida-
des para que nunca máis teñamos que contemplar escándalos de corrupción. 

24. Imos revisar todos os contratos, por menores que sexan, e as subvencións 
para verificar a súa legalidade a través de Comisións de Contratación. Velaremos 
polo funcionamento de todos os organismos e empresas públicas dependentes da 
Administración municipal, mirando con lupa cada un dos contratos herdados e res-
cindiremos todos aqueles que non estean xustificados ou sexan ineficientes. 

25. Imos esixir que os criterios de adxudicación das mesas de contratación se-
xan concretos e estean xustificados e sometidos a unha segunda opinión técni-
ca. Reforzaremos os criterios cualitativos na evolución dos procedementos de ad-
xudicación das licitacións. Impulsaremos un modelo de avaliación cruzado dos ex-
pedientes de licitación que requira a valoración de más dun técnico para minimizar 
a marxe de arbitrariedade nas adxudicacións.  

26. Imos apoiar e potenciar o labor que realiza o departamento de Interven-
ción. O obxectivo é que os labores de fiscalización de toda actividade do Concello 
lévense a cabo sen ningunha dificultade engadida e sen que a falta de persoal poi-
da afectar a esta función esencial para garantir a legalidade da contabilidade lo-
cal.  

27. Imos facer unha auditoría de todos os servizos externalizados do Concello. 
Desde Cs poñeremos en marcha unha auditoría integral para coñecer exactamente 
a situación económica, financeira e operativa de cada unha de todas das conce-
sións. Deste xeito, dispoñeremos da mellor información para decidir si a xestión 
destes servizos debe realizarse de forma directa ou indirecta e poderemos pechar 
todos os chiringuitos políticos e contratos a dedo utilizados por desgraza ao longo 
das lexislaturas anteriores. 
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28. Imos mellorar e facer comprensible o Portal de Transparencia Municipal 
para que os cidadáns poidan acceder a toda a información do noso Concello. 
Apostaremos por unha maior interacción entre todas as Administracións que permi-
ta optimizar o traballo dos empregados públicos e facilitar ao cidadán o acceso á 
información pública.  

29. Imos poñer en coñecemento dos cidadáns a qué se dedica cada céntimo dos 
seus impostos de xeito claro, transparente, detallada e comprensible. Informa-
remos de forma transparente e accesible aos cidadáns a qué se dedica cada cénti-
mo de euro que aportan cos seus impostos. Crearemos un Portal de Consulta para o 
Cidadán onde se publicará a documentación das administracións públicas, os custos 
dos servizos municipais e todas as contas financeiras.  

30. Imos someter ao máximo grado de transparencia o labor, os horarios e 
axenda dos cargos municipais. Publicaremos as contas anuais dos nosos Grupos 
Municipais e a axenda de todos os seus membros. Informaremos do seu nivel de 
participación no Pleno e as Comisións dos Grupos Municipais. Así mesmo, publica-
remos os postos de traballo do persoal eventual adscrito aos gabinetes municipais.   

31. Imos converter as redes sociais e o resto de medios do noso Concello en 
verdadeiras canles de comunicación ao servizo do cidadán, e non da propagan-
da política do partido na Alcaldía. As redes sociais serán utilizadas exclusivamen-
te para proporcionar información aos nosos veciños en lugar de para os intereses 
propagandísticos do partido de quenda. 

Acabaremos cos dedazos e co clientelismo nos contratos 

32. Imos impoñer a máis absoluta transparencia en toda a contratación pública 
do noso municipio para eliminar calquera sombra de corrupción. Fomentaremos 
o acceso e a concorrencia das empresas á contratación pública co obxectivo de 
que melloren os bens e servizos que entregan á Administración ou prestan aos ci-
dadáns. Aseguraremos que cargos electos ou de designación política non teñan pre-
senza nas mesas de contratación, que só estarán compostas por funcionarios inde-
pendentes de perfil técnico.Vamos realizar un reparto igualitario entre as empre-
sas da vila das obras menores. 

33. Imos elaborar un Plan Estratéxico de Subvencións que priorice os obxecti-
vos de carácter social e xeradores de emprego. Farémolo en colaboración cos 
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axentes sociais, colectivos veciñais e entidades da sociedade civil e publicarémolo 
na web do Concello.  

34. Vamos a crear un Rexistro de Contratos e Subvencións outorgadas e recibi-
das que poida ser consultado polos cidadáns. O rexistro será de acceso fácil e li-
bre, a disposición dos veciños. Ademais do Rexistro, publicaremos todos os conve-
nios do Concello coas empresas. 

35. Imos poñer a disposición de todos os veciños un enlace na web do municipio 
ao Perfil do Contratante onde aparezan todas as licitacións en curso. Queremos 
animar a concorrencia das empresas, incentivar a competencia entre elas e facer 
máis transparentes os procedementos de contratación pública.  

Seremos un Goberno aberto á Cidadanía 

36. Imos facilitar aos nosos veciños os medios para aportar ideas sobre cómo 
mellorar a cidade. Estamos convencidos de que a participación veciñal pode me-
llorar algúns aspectos con necesidades especiais.  

37. Imos crear Asembleas VECIÑAIS. O noso municipio escoitará activamente a 
todos os actores relevantes presentes na sociedade para mellorar as políticas pú-
blicas e as medidas levadas a cabo. ESCOITAR será a base para emprender mello-
ras. Farase tanto cos veciños da vila como con todos dos núcleos rurais, cunha pe-
riodicidade semestral. 

38. Imos crear un departamento municipal de resolución de dúbidas e axuda ao 
cidadán. Daremos asesoramento, apoio e axuda na xestión, difusión e coñecemen-
to das axudas e proxectos europeos para o municipio, os seus mozos e os seus em-
prendedores. 

39. Imos poñer os espazos públicos de titularidade do Concello  a disposición 
dos veciños e a sociedade civil. Promoveremos solucións para garantir un mellor 
aproveitamento dos espazos públicos de propiedade do Concello, de modo que se 
poidan cubrir as demandas de asociacións e colectivos veciñais de dispoñer de es-
pazos pechados e controlados para o desenvolvemento das súas actividades. 
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MÍNIMOS IMPOSTOS E CREACIÓN DE EMPREGO 

40. Imos deixar o diñeiro no peto dos veciños. Desde Cs reduciremos os impostos 
de xeito responsable, garantindo servizos municipais de calidade e deixando sem-
pre o máximo diñeiro posible en mans dos nosos veciños.  

41. Imos revisar as bases catastrais que se aplican a certos tributos municipais 
para evitar subidas encubertas. Poñeremos o foco no IBI  e no IVTM, porque é o 
mellor xeito que ten o Concello de contribuír a dinamizar os negocios locais e o 
emprego do noso municipio. O IBI no rural é totalmente desproporcionado. 

42. Imos a fraccionar o pago dos impostos municipais para dar todo tipo de faci-
lidades ao cidadán. Asegurarémonos de poñer todos os medios necesarios para ga-
rantir facilidades no pago de impostos.  

43. Imos asegurarnos de que as multas estean dirixidas á prevención e correc-
ción de condutas, nunca a recadar. Permitiremos a conmutación de multas por 
traballos en beneficio da comunidade dirixidos a reparar danos causados. 

44. Imos a incentivar a apertura de novos negocios mediante a bonificación de 
impostos locais. Impulsaremos o rexurdimento do noso comercio local de proximi-
dade mediante axudas ás novas aperturas, con exencións de taxas de licenza por 
tamaño ou reducións de taxa por fornezo de auga. Haberá bonificacións especiais á 
negocios de produtos de proximidade. 

45. Imos eliminar as trabas para abrir un negocio no noso municipio: abre a túa 
empresa nun tempo récord. Suprimiremos as esixencias non realistas e complexas  
que dificultan a actividade económica. Acurtaremos os prazos de concesión de li-
cenzas de obra, apertura, actividade e primeira ocupación. Sempre que sexa posi-
ble, substituiremos as licenzas e autorizacións administrativas por declaracións 
responsables e comunicacións previas. 
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46. Imos apoiar aos nosos emprendedores con información, tramitación de do-
cumentación, asesoramento, formación e apoio o financiamento empresarial. 
Converteremos o noso Concello nun Punto de Asesoramento a Emprendedores 
(PAE), coa firma do correspondente Convenio co Ministerio de Industria, Comercio 
e Turismo.  

47. Imos acabar dunha vez por todas coa fraude dos inútiles plans de emprego 
locais e implantaremos programas de orientación e inserción laboral eficaces. 
Os plans de emprego do Concello en moitos casos non son más que subsidios encu-
bertos que se xestionan sen transparencia. Substituirémolos por programas de 
orientación e inserción laboral, con pasarelas e colaboración público privada. 

48. Imos a potenciar novos espazos de traballo que faciliten o emprendemento. 
Fomentaremos a creación de aceleradoras, viveiros empresariais, centros de inten-
sificación e tecnificación e espazos colaborativos. A retención do capital humano é 
unha oportunidade económica para os nosos municipios, buscando a transforma-
ción dixital como clave da innovación. 

49. Imos investir na modernización dos polígonos industriais do noso municipio. 
O noso obxectivo será mellorar a competitividade e atraer novas e grandes em-
presas que creen empregos, flexibilizando os usos que permitan compatibilizar no-
vas actividades propias dunha economía de mercado global coas pymes e autóno-
mos. Estudarase a cesión de terreos  e bonificación de impostos para todas as em-
presas que teñan en conta achegarse ó noso polígono industrial.  

PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO 

50. Imos a deseñar un Plan Estratéxico de Turismo de Calidade adaptado ao 
noso municipio, de maneira que se aproveiten os recursos culturais, paisaxísti-
cos, sociais, folclóricos, gastronómicos, históricos ou naturais que formen parte 
do patrimonio local. Gústanos o turismo e queremos seguir atraendo visitantes de 
calidade ao noso municipio.  

51. Imos a potenciar o turismo rural nos nosos pobos próximos a centros turísti-
cos con gran patrimonio cultural. Daremos facilidades e información a turistas so-
bre as actividades nas poboacións próximas para mellorar a actividade económica 
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do noso municipio. Restruturaremos a Oficina de Turismo dotándoas dos medios 
tecnolóxicos necesarios para dar unha información máis concreta ao visitante. 

52. Imos a fomentar a creación de empresas e servizos no ámbito do turismo 
que permitan unha segmentación adecuada da oferta turística. Impulsaremos a 
creación dun Programa de investigación en turismo e a súa actividade económica 
xunto cos axentes sociais e universitarios que permita realizar actividades de Ob-
servatorio Turístico e económico e plans de desenvolvemento futuro a medio e lon-
go prazo. 

53. Imos mellorar os investimentos en xestión turística. Eliminaremos duplicida-
des de  órganos de xestión e priorizaremos a promoción turística desde o municipio 
cofinanciada coa Xunta de Galicia. 

54. Imos facer un PROXECTO de futuro para o noso Mosteiro, TRANDEIRAS. 
Abandonado, de incalculable valor histórico e arquitectónico. Necesitamos facer 
unha aposta decidida e traballaremos para que se invista o necesario para poñelo 
en valor.  

55. Imos crear “roteiros culturais”. Estes “roteiros” englobarán paisaxismo, cul-
tura e gastronomía a nivel autonómico e nacional, creando propostas de fin de se-
mana, para incentivar así o turismo na nosa comarca.  

Plan de Futuro para o Comercio Local e a Hostalería 

56. Imos a promover plans locais de dinamización do comercio local e a hosta-
lería para favorecer o atractivo e competitividade dos nosos comercios, bares e 
restaurantes. Queremos potenciar a especialización, a calidade e a sustentabili-
dade dos nosos comercios tradicionais e facilitar a implantación de novos modelos 
de negocio para facer máis atractivo o comercio local.  

57. Imos impulsar accións conxuntas de eventos para a nosa vila. É o xeito de 
que todos poidan verse beneficiados, apostando por desenvolver accións en datas 
concretas especiais e atraer así público de fóra, mediante por exemplo iluminación 
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ou espectáculos visuais. Propoñeremos medidas dinamizadoras para esas datas 
como bonificacións nas compras do comercio local. 

58. Imos a promover o uso da Praza de Abastos. Temos un recurso impresionante 
e mal explotado. Promoveremos alugueres simbólicos e potenciaremos o uso por 
parte de autónomos e pymes. Bonificacións especiais para negocios con produtos 
autóctonos.  

59. Imos participar en más feiras a nivel rexional, nacional e internacional. O 
noso obxectivo será intentar abrir novos mercados e potenciar a imaxe de marca 
do noso municipio no exterior, coa pataca como eixe central da nosa economía 
grazas aos agricultores. Será unha realidade  “A FESTA DÁ PATACA DE XINZO”. 

60. Imos facilitar ás persoas maiores e con discapacidade o acceso ás zonas co-
merciais do noso municipio. Facilitaremos ás persoas con mobilidade reducida ac-
ceder ás zonas comerciais do noso municipio, promovendo o seu autonomía e im-
pulsando con iso o comercio local. 

61. Imos crear unha comunidade sustentable cun novo modelo de servizos e 
plans loxísticos específicos ante os novos retos do comercio global. Poñeremos a 
disposición dos cidadáns plans loxísticos específicos para responder aos retos do 
comercio global de hoxe, como o é a venda EN LIÑA. Axudarémosvos a crecer e po-
der chegar a calquera parte do mundo co voso produto ou servizo. Investiremos en 
tecnoloxía para os nosos comercios. 

POLÍTICAS SOCIAIS 

Inclusión social de todos os cidadáns 

62. Imos garantir a seguridade no noso municipio destinando todos os recursos 
necesarios a previr os roubos e inseguridade. Un municipio seguro é a condición 
básica para que os veciños desenvolvan o seu proxecto vital en liberdade. Desde o 
Concello, garantiremos a seguridade de todos: veciños, comerciantes, empresa-
rios, turistas, etc. Perseguiremos o roubo, a okupación ilegal e todo tipo de delin-
cuencia.   
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63. Imos a promover servizos mellores para os nosos maiores. Son unha das no-
sas prioridades, por iso faremos realidade a construción dunha RESIDENCIA DA 
TERCEIRA IDADE, tan demandada e necesaria, ofrecendo todo tipo de servizos.  

64. Imos garantir a sustentabilidade do Terceiro Sector Social do noso municipio 
e fomentaremos o voluntariado como recurso complementario aos servizos so-
ciais municipais. Queremos dar seguridade a todos aqueles que dedican o seu 
tempo a axudar de forma altruísta aos colectivos máis vulnerables, apoiando o seu 
labor para garantir a sustentabilidade dos servizos que prestan para beneficio toda 
a sociedade. 

65. Imos impulsar a plena igualdade efectiva das persoas LGTBI. Loitaremos con-
tra calquera tipo de discriminación con proxectos de prevención activa e imple-
mentación de programas de inclusión e concienciación sobre a realidade do colec-
tivo LGBTI no noso municipio. 

Conciliación e apoio ás familias 

66. Imos facer de Xinzo o mellor lugar para poder formar unha familia. Aposta-
remos sempre por un gran apoio ás familias, situándoas no centro de toda acción 
municipal e potenciaremos políticas que favorezan ás nosas familias. Imos loitar 
para que a Xunta de Galicia entenda que temos o dereito de contar cun servizo de 
Pediatría 24 horas.  

 67. Imos crear un PLAN DE NATALIDAD. Non podemos deixar que o noso munici-
pio siga perdendo poboación. Crearemos unha  axuda económica por nacemento 
ou adopción.  

68. Imos poñer en marcha un programa de acompañamento e axuda ás familias, 
prestando especial atención ás familias numerosas e monoparentales. Implanta-
remos un Centros Social de Referencia Familiar, onde as familias póidanse dirixir ao 
longo do tempo para atopar apoio en momentos de crises ou desprotección me-
diante accións de prevención e intervención adaptadas ás súas necesidades especí-
ficas. 
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69. Imos impulsar programas municipais que se centren nas necesidades da 
nosa mocidade sobre educación, lecer, diversidade, emprego e vivenda. Os mo-
zos e mozas do noso municipio deben ter oportunidades para o seu desenvolve-
mento autónomo, persoal e profesional. Garantir as súas oportunidades é asegurar 
o futuro de toda a nosa sociedade. 

70. Imos desenvolver un programa municipal que poña especial atención no en-
vellecemento activo. Desde Cs queremos fomentar un concepto activo do envelle-
cemento, no que as persoas maiores sigan participando en mellóraa da sociedade 
contribuíndo con todo o seu talento, coñecemento e experiencia. Impulsaremos 
novos modelos de aloxamento para as persoas maiores como fogares de conviven-
cia interxeneracional ou vivendas colaborativas.  

71. Imos crear o Plan de Atención Integral Domiciliaria para persoas maiores 
que promova o máximo grado de independencia, funcionalidade e autonomía 
persoal. Realizaremos actuacións centradas na persoa cun modelo de atención in-
tegral, dentro do contexto natural do desempeñou das súas tarefas domiciliarias, 
para atrasar a súa internamento en institucións xeriátricas e evitar o agravamento 
da súa dependencia, ampliando o apoio ás súas familias. 

72. Imos crear un centro de maiores nun lugar agradable no que se fomente a 
autonomía persoal dunha forma lúdica. Imos mellorar as actividades dos nosos 
maiores con actividades que se orienten ao envellecemento activo, onde os nosos 
maiores compartan o seu coñecemento, experiencia e afectos e cóidense e escoi-
ten entre si. 

73. Imos abordar a soidade non desexada como un dos grandes retos das socie-
dades do século XXI. Impulsaremos un modelo de atención ás persoas maiores que 
promova a autonomía e evite o illamento social, facilitando a permanencia e arrai-
go no noso municipio.  Crearemos plan local de saúde mental e prevención do sui-
cidio. 

Acabar coa lacra social da violencia machista 

74. Imos envorcarnos na prevención e detección da violencia de xénero para 
ofrecer solucións ás mulleres que a sofren. Aumentaremos os servizos de aten-
ción ás vítimas mediante o desenvolvemento dos puntos específicos do Pacto de 
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Estado contra a violencia machista e mellorando a coordinación das forzas de segu-
ridade do municipio coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.  

75. Imos a fomentar modelos de igualdade nas primeiras etapas da nosa vida. 
Eliminaremos roles e estereotipos de xénero que danan o desenvolvemento per-
soal, especialmente o das mulleres, desde a infancia.  

Dependencia, autonomía persoal e accesibilidade universal 

76. Imos garantir o servizo de atención á dependencia do noso municipio. Apos-
taremos por un modelo de servizo integral cun sistema de prestacións municipais 
que responda ás necesidades das persoas dependentes, adecuado á realidade e ne-
cesidades individuais e familiares e onde prevaleza a autonomía de a persoa, a súa 
integridade e valores, e que fomente os programas de vida autónoma. 

77. Imos crear unha Oficina Municipal de Vida Independente e Accesibilidade 
Universal para as persoas con discapacidade. Garantiremos o cumprimento da Lei 
de accesibilidade universal e a atención, información, asesoramento, desenvolve-
mento, promoción e implementación de proxectos que favorezan a plena inclusión 
e fomenten a autonomía de as persoas con discapacidade no noso municipio. 

78. Imos eliminar as barreiras no acceso a edificios públicos, monumentos, par-
ques e xardíns. Redeseñaremos as beirarrúas e pasos de peóns para facilitar o 
tránsito dos nosos cativos, maiores e persoas con mobilidade reducida. Instalare-
mos sinais acústicas nos semáforos e implementaremos todas aquelas medidas ten-
dentes a conseguir un municipio plenamente accesible. 

Facilitaremos  o acceso á vivenda a toda a poboación 

79. Imos facilitar o acceso á vivenda de todos os nosos veciños cun Plan Estra-
téxico Municipal de Vivenda. Elaboraremos de forma previa un estudo serio e de-
tallado sobre a realidade de todas as casas e solares en ruínas, para facer unha 
planificación sensata e realista para facer proxectos de Rehabilitación de casas e 
locais que nos permitan facer alugueres sociais. 
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CONTRIBUIR CARA AO ÉXITO DA EDUCACIÓN 

80. Imos impulsar unha estratexia transversal para a prevención do absentismo 
e o abandono escolar. Esta estratexia creará un aula de intervención educativa en 
que acolla a alumnos que foron obxecto de expulsión temporal. 

81. Imos desenvolver programas municipais de reforzo educativo, mellora do 
inglés e desenvolvemento tecnolóxico e científico. Farémolo mediante activida-
des extraescolares con profesores titulados.  

82. Imos proporcionar cursos de inglés con profesores nativos gratis durante os 
meses de xullo e agosto. Será para todos os cativos do Municipio e, dese xeito, 
favoreceremos a conciliación durante os períodos de vacacións escolares pero non 
laborais.  

83. Imos a enfocar a Formación Profesional ás demandas do noso mercado de 
pymes e autónomos. Faremos que o Concello actúe como intermediario e axente 
vertebrador para recompilar do sector empresarial do municipio as súas necesida-
des actuais para que se estude e revise a oferta educativa de FP nos seus distintos 
Grados con especial atención á súa variedade Dual. Por iso crearemos plans de 
formación en AGRICULTURA, GANADERÍA E APICULTURA.  

84. Imos crear a figura do Axente Titor na Policía Local para responder á amea-
za das drogas, a violencia, o acoso escolar nos nosos centros educativos.. A súa 
xornada de traballo estará vinculada á xornada lectiva dos centros educativos e 
atoparase plenamente integrado na comunidade educativa a través dos equipos 
directivos dos centros e das AMPAS, xerando fórmulas de achegamento aos alumnos 
para mellorar a convivencia, previr e detectar condutas perturbadoras como o ab-
sentismo e o acoso escolar  e tratar de mediar e resolver conflitos. 

85. Imos asinar acordos entre o Concello e as Universidades para potenciar a in-
vestigación, o I+D+i  e a creación de empresas. 
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REXENERACIÓN E MODERNIZACIÓN URBANA 

86. Imos rexenerar e HUMANIZAR Xinzo e os seus barrios investindo en equipa-
mentos e dotacións. Abordaremos a problemática dos últimos desenvolvementos 
urbanísticos e fomentaremos usos do espazo público desaproveitados que permitan 
a súa reutilización.  

87. Imos recuperar os nosos barrios e zonas degradadas. Poñeremos en marcha 
plans ambiciosos de renovación e rexeneración urbana que serán complementados 
con accións de rehabilitación para loitar de forma coordinada contra a infraviven-
da. Fomentaremos a rehabilitación de vivendas, fachadas, aspecto exterior e illa-
mento térmico e acústico. 

88. Imos rehabilitar os solares abandonados de Xinzo para darlles unha utilida-
de para o ben común e crearemos novas plazas de aparcamento. Elaboraremos 
un censo dos solares abandonados durante décadas para axudar aos seus propieta-
rios a edificalo ou, na súa falta, darlles todas as facilidades para que poidan tras-
pasalo a outra persoa física ou xurídica disposta a rehabilitalo. Nalgunhas destas 
zonas estudiarase a posibilidade de crear novas prazas de aparcamento. 

89. Imos protexer o patrimonio histórico. Os edificios e inmobles que sobrevivi-
ron ao paso do tempo no noso municipio constitúen un aceno de identidade para os 
seus habitantes e protexelos é unha oportunidade para xerar ingresos e atraer tu-
rismo.  

90. Imos apostar por recuperar o atractivo de vivir no noso casco antigo “Barrio 
de Abaixo”. Melloraremos a contorna urbana do “barrio de abaixo” a través de 
axudas para a rehabilitación, reforma e adaptación dos edificios. Crearemos con-
tornas de seguridade urbanos mellorando a sinalización en pasos de peóns e crea-
remos rutas escolares seguras e zonas comerciais atractivas. 

91. Imos revisar o Plan Urbanístico. Afrontaremos os retos futuros potenciando a 
habitabilidade do medio rural e a rehabilitación de edificios antigos ou obsoletos.  

92. Imos instalar bolardos Intelixentes. Son necesarios para crear zonas peonís e 
que permitan a entrada e saída de vehículos de residentes e de carga e descarga. 
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93. Imos construír parques de lecer infantil do século XXI. Os nosos parques e 
zonas infantís están abandonas, por iso faremos un PLAN URXENTE de novos pro-
xectos de LECER INFANTIL adaptados aos novos tempos.  

94. Imos rehabilitar o Campo da Feira. Como todos sabemos, por desgraza, a 
venda de gando desapareceu, polo tanto debemos adaptarnos aos novos tempos e 
dotar dun novo uso ese espazo, para temas festivos e culturais. En canto á zona 
das pulpeiras, faremos unha reforma integral, onde se integre confortabilidade, 
luz e espazos abertos perfectamente definidos.  

95. Imos crear unha transformación da contorna do Río Limia. Necesitamos un 
paseo “real” por ambos lados. Temos a paisaxe, só necesitamos o equipamento ne-
cesario para facer un lugar marabilloso para gozar da contorna. 

96. Imos arranxar de xeito inmediato os contedores soterrados. É inadmisible 
que despois de todo o diñeiro que se investiu, estean a maioría inutilizados. Sem-
pre que sexa necesario pediremos responsabilidades ás empresas que deixen obras 
deficitarias. 

97. Imos construír un parque infantil cuberto. Os nosos fillos deben ter a oportu-
nidade de divertirse todo o ano, sen que a choiva sexa un problema para poder ter 
un espazo de lecer. 

98. Imos estudar a posibilidade de crear  un parque multiaventuras. Temos unha 
vila extraordinaria que podería telo e que acollese tanto a cativos, mozos e fami-
lias, que queiran pasar unhas mini-vacacións ao aire libre, creando zonas de cám-
ping, cabanas e estacionamento de caravanas fóra do núcleo urbano. 

99. Imos crear unha pista de patinaxe e skate. Moitos dos nosos cativos practí-
cano a diario e non teñen as instalacións necesarias. 

100. Imos construír un centro de LECER INTERXENERACIONAL na zona do Pom-
bal. Este proxecto incluirá, un parque interxeneracional con actividades acuáticas, 
xunto cunha avenida moderna e actual con carril bici, zonas de descanso e paseo. 
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101. Imos ter unha entrada a Xinzo EXEMPLAR. Non é lóxico entrar na nosa vila e 
atoparnos cunha estrutura caótica da paisaxe e do mobiliario. 

102. Imos impulsar o transporte sustentable, con medidas para implementar 
melloras e novos modelos de transporte público. Por iso imos construír un CA-
RRIL BICI, para que todos os veciños poidan gozar dunha vida saudable de xeito se-
guro. Os nosos fillos poderán ir ao instituto, aos colexios, ao campo de fútbol e ao 
Pavillón de Deportes sen ningún tipo de risco. 

103. Imos consolidar a ampliación do ximnasio municipal e construír un anexo 
no pavillón de deportes. Necesitamos máis e mellores instalacións na nosa con-
torna, NON somos un concello de segunda. 

104. Imos facer as  reformas necesarias e evidentes da piscina climatizada e 
nas piscinas exteriores. Dotaremos estas últimas de hamacas e zona de parque 
infantil. Tamén esixiremos un mellor e máis efectivo servizo de limpeza. 

105. Imos crear pistas de pádel e melloraremos as instalacións da MOREIRA e 
J.A. CARREIRA. Non podemos permitir aberracións como a nova grada do campo 
J.A. Carreira, necesitamos instalacións modernas, actuais e sobre todo funcionais. 
O deseño e execución desta obra é todo un despropósito. 

COIDADO DO NOSO MEDIO AMBIENTE 

Imos apostar polo consumo responsable e eficiencia enerxética 

106. Imos impulsar o aforro e a eficiencia enerxética. Farémolo a través de 
campañas de concienciación, buscando e atendendo sempre a criterios ambientais 
e de calidade do aire. 

107. Imos aplicar sistemas de medición intelixente de consumos de enerxía e 
auga a nivel público. Estudaremos a viabilidade de posibles bonificacións locais 
pola súa utilización e promoveremos o desenvolvemento de sensores electrónicos 
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de supervisión de auga, residuos e o fornezo eléctrico para favorecer o consumo 
responsable e eficiente. 

108. Imos establecer criterios de construción de ‘ emisións cero’ para todo 
novo edificio ou instalación municipal. Desde Cs creemos que a Administración 
municipal debe ser exemplar e liderar a sustentabilidade, por iso asegurarémonos 
de que todo novo edificio ou instalación municipal, ou algunha suxeita a reforma, 
responda a criterios de contaminación cero.  

109. Imos buscar por todos os medios o aforro e eficiencia no fornezo eléctrico. 
Farémolo con políticas que inflúan nos beneficios ou bonificacións enerxéticas para 
a poboación, nos excedentes envorcados á rede, establecéndose sistemas de aforro 
compensación dineraria municipal para mellorar a factura eléctrica dos máis des-
favorecidos na localidade. 

Preservaremos e protexeremos os espazos verdes e naturais 

110. Imos asegurar a calidade de vida dos nosos veciños e o respecto ao me-
dioambiente. Actuaremos sobre os espazos verdes municipais. Fomentaremos os 
cintos verdes con plantas e arboledo autóctono e estudaremos e protexeremos a 
biodiversidade no municipio. 

111. Imos protexer e manter en óptimas condicións os espazos e parques natu-
rais. A nosa riqueza natural é un activo para as futuras xeracións e un patrimonio 
do que sentirse orgullosos. Realizaremos inventarios de elementos naturais para 
facilitar a súa preservación.  

Auga de calidade para todos os veciños 

112. Imos mellorar a calidade do auga potable para protexer a saúde dos nosos 
veciños. Levaremos a cabo un Plan de Renovación da Rede de Auga Potable e por 
motivos estritos de saúde, priorizaremos a substitución de tubos de microcemento, 
que contén unha alta porcentaxe de amianto. Estableceremos plans anuais de revi-
sión, reposición e actualización da rede de distribución de auga potable cos mate-
riais más eficientes e adecuados en termos de calidade en todo momento.  
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113. Imos desenvolver un Plan de Sectorización da rede de distribución de auga 
potable para mellorar o control do seu abastecemento e evitar perdas innece-
sarias. Mediante este Plan dividiremos por tramos a rede de auga potable en pe-
quenas zonas nas que instalaremos equipos de medición que permitan obter indi-
cadores de funcionamento da rede de abastecemento e alerten sobre pequenas  
fugas que habitualmente pasan desapercibidas tanto para os usuarios como para os 
servizos municipais. 

114. Imos reducir ao mínimo o consumo de auga potable no uso para rego de 
vexetación ornamental ou xardíns públicos. No seu lugar, apostaremos polo em-
prego de auga rexenerada e por especies adaptadas hídricamente ao clima, ade-
mais do uso de sistemas de retención hídrica e de nutrientes dos chans e o empre-
go de auga recuperada por goteo. 

115. Vamos a crear sistemas de drenaxe urbano sustentables. En Xinzo sufrimos 
de exceso de chan impermeable debido a un asfaltado excesivo, que provoca que 
as choivas fortes xeren, inundacións, problemas na rede de sumidoiros e danos ma-
teriais. A introdución destes sistemas permitirá mitigar os efectos das precipita-
cións, á vez que se promocionan os espazos verdes e comúns. 

Aire máis limpo, por un Xinzo máis saudable 

116. Imos aprobar un Plan de Calidade do Aire que conleve medidas e apoios 
desde todas as Administracións Públicas. Apostaremos por unha coordinación in-
ter-administrativa e pola planificación a curto, medio e longo prazo das políticas 
para loitar contra a contaminación nos nosos municipios. Os nosos Plans de Calida-
de do Aire partirán, por convicción, desde a prevención e non desde a prohibición. 

117. Imos poñer todo o noso empeñou e traballo para PECHAR A PLANTA ASFÁL-
TICA DE PARADA. Non podemos permitir que sigan contaminando o noso Concello. 
A Agrupación Veciñal contará co noso apoio e total respaldo.  

118. Imos aprobar protocolos contra a contaminación acústica, especialmente 
nos barrios residenciais. O ruído non pode impedir o descanso dos veciños e as 
familias.  
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As nosas Mascotas 

119. Imos a evolucionar cara a un municipio máis cómodo e adaptado para as 
nosas familias con mascotas.  Fomentaremos a creación de espazos que sexan ac-
cesibles para mascotas para que as familias poidan gozar cada día no seu municipio 
xunto cos seus animais.  

120. Imos a fomentar a adopción dos animais abandonados con chip, revisións e 
vacinas gratis. Todas as mascotas merecen unha segunda oportunidade. Facilita-
remos, a través das asociacións existentes,  a adopción de animais abandonados ou 
recollidos polos servizos municipais. Garantiremos os recursos necesarios aos cen-
tros de atención a animais abandonados e dotarémolos da capacidade necesaria 
para acometer as súas funcións cuns estándares de calidade adecuados. 

APOIO Á NOSA CULTURA E FESTEXOS  
121. Imos difundir o noso ENTROIDO reforzando o patrimonio común de todos 
os veciños. Potenciaremos a creación de charlas e estudos sobre as nosas tradi-
cións. Protexeremos e potenciaremos nosa PANTALLA, a través, da Asociación da 
Pantalla, que contarán sempre co respaldo do Concello.  

122. Imos a Potenciar o Museo Galego do Entroido. Todo un referente na comuni-
dade Autónoma, que debemos explotar, poñer en valor e sacarlle o máximo partido 
posible.  

123. Imos Impulsar a Asociación de Teatro “ANEIS”. Apoiaremos este colectivo 
para non perder nunca a utilización deste tipo de cultura.  

124. Imos apoiar e impulsar as corais do noso municipio. Uns auténticos transmi-
sores da cultura.  

125. Imos traballar man a man coa nosa “ESCOLA DE GAITAS”. Escoitaremos as 
necesidades dos nosos Gaiteiros. Estableceremos un plan urxente de accesibilidade 
á Escola e faremos todas as medidas necesarias para seguir formando aos nosos 
mozos e mozas na cultura e na tradición.  
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Actividades culturais e potenciación da nosa Biblioteca 

126. Imos organizar  actividades culturais. Apoiaremos, desde as nosas compe-
tencias municipais, calquera tipo de mecenado, tanto polo ámbito da cultura como 
no tecnolóxico, innovador, deportivo e de voluntariado. 

127. Imos asinar acordos con grandes institucións culturais para a difusión local 
dos seus contidos. Non hai xa motivos que impidan levar a mellor cultura do noso 
entorno aos cidadáns que non poden desprazarse ata ela. Institucións prestixiosas 
que teñen programas para transmitir os seus contidos a espectadores do noso mu-
nicipio. Debemos afianzar estes acordos. 

128. Imos a incentivar as doazóns de libros para a biblioteca municipal e de ar-
quivos fotográficos para os arquivos municipais. Son moitos os materiais culturais 
que se perden no esquecemento xeración tras xeración. Daremos vida aos nosos 
arquivos e biblioteca para protexer o noso patrimonio cultural común. 

129. Imos crear programas de participación colectiva en actividades culturais. A 
cultura debe ser unha actividade de promoción da inclusión, da pertenza e arraigo, 
da acolleita e da solidariedade na que poidan participar e sentirse cómodos todos 
os cidadáns.  

130. Imos reforzar as iniciativas de inclusión cultural, creatividade e produción 
artística en persoas con discapacidade. O obxectivo será  a plena accesibilidade 
para ás persoas con discapacidade ás contornas, bens, servizos e produtos cultu-
rais. 

Festas e promoción das nosas tradicións 

131. Imos crear unha comisión de festas efectiva da organización das Festas 
Santa Mariña. Xinzo non pode permitirse o luxo dunhas festas patronais de terceira 
división. Devolveremos a ilusión da festa patronal. Debemos implicar á veciñanza 
na organización das festas sempre con total apoio do concello.  
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132. Imos a potenciar as festas dos nosos barrios e núcleos rurais. Proporciona-
remos respaldo e  axuda a todos os veciños do noso concello para a celebración das 
súas festas. 

133. Imos dar un maior apoio ao FAX, Festival Alternativo de Xinzo. Creemos na 
diversidade e nos distintos gustos musicais. Debemos recuperar e apostar de xeito 
decisivo para situalo a nivel nacional. 

134. Imos a fomentar e daremos mellores axudas para a “FESTA DO ESQUECE-
MENTO”. Temos unha festa que transmite parte da nosa cultura e historia, e de-
bemos darlle a máxima importancia e esixirlle ao resto de institucións que invistan 
en tradición e cultura. Cederemos as instalacións necesarias para realizar a festa 
con todas as garantías.  

DEPORTE E VIDA SAUDABLE 
135. Imos a coordinarnos cos centros educativos, os centros de saúde, os clubs 
deportivos e os propietarios de instalacións deportivas privadas para mellorar a 
oferta. Deseñaremos unha oferta de actividades saudables para os nosos veciños e 
veciñas, poñendo especial atención na mocidade, as persoas maiores e as persoas 
con discapacidade. 

136. Imos a fomentar un ESTILO DE VIDA SAUDABLE. Cremos que é necesario 
empezar a cambiar os nosos hábitos, e para iso impartiremos cursos e actividades 
todo o ano para fomentar que os nosos cidadáns participen nun programa de boas 
prácticas saudables. 

137. Imos retomar a oferta de maratóns de deportes de fin de semana. Necesi-
tamos implicar a nosa mocidade na necesidade de facer unha vida deportiva, onde 
prime as risas e o compañeirismo ao alcohol e as borracheiras. Debemos dar unha 
saída saudable ao lecer dos nosos mozos e mozas.  

138. Imos crear Rutas BTT e apoiar ás asociacións de ciclismo e atletismo exis-
tentes. Temos contorna, capacidade, e moitas ganas de crear unha carreira NA-
CIONAL, que nos sitúe no mapa como referente de BTT,ciclismo de estrada e atle-
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tismo. Apoiaremos e impulsaremos todas as iniciativas que teñan que ver con estes 
deportes. 

139. Imos a fomentar a IGUALDADE no deporte. Crearemos equipos femininos dos 
deportes que teñan demanda. Todos merecen as mesmas oportunidades. Non é 
xusto que as nenas teñan que desprazarse á capital para practicar e competir no 
seu deporte favorito. 

140. Imos a fomentar e apoiar o deporte base en todas as súas modalidades. O 
deporte base non só serve de vehículo de formación de talentos, senón que é a es-
pecialidade máis pura e máis bonita desta nobre arte. Valores como o compañei-
rismo, o respecto, a tolerancia, a superación, a valentía, a responsabilidade... son 
os que priman nestas categorías. O deporte é saúde, e por iso, formamos a nosa 
mocidade en hábitos de vida saudables. O deporte é lecer, o deporte é inclusivo, o 
deporte é un elemento de integración social, por todo iso apoiaremos e axudare-
mos de xeito incondicional o deporte base na nosa contorna. 

AGRICULTURA, GANDERÍA E APICULTURA 

Alicerces fundamentais da nosa economía 

141. Imos asinar un acordo cos AGRICULTORES. É necesario entre todos os axen-
tes implicados, asociacións, empresas, autónomos e institución para facer un IM-
PULSO REAL deste sector e atender as súas demandas e peticións de xeito inmedia-
to. Escoitando primeiro aos que saben, e despois, actuando cos que proxectan. 

142. Imos a demandar a execución inmediata do plan de Regadío sempre tendo 
en conta a opinión dos nosos agricultores. Urxente e necesario para o desenvolve-
mento da nosa Agricultura. 

143. Imos garantir, entre todos os axentes implicados, a recolleita de residuos. 
Debemos ter un desenvolvemento sustentable da nosa Gandería.  

144. Imos ESCOITAR. Atenderemos todas as demandas, necesidades, tomaremos 
medidas e apoiaremos os nosos AGRICULTORES E GANDEIROS. Queremos que for-
men parte da gobernabilidade do Municipio, son parte importante do desenvolve-
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mento económico da nosa comarca, por iso queremos ser a súa canle de transmi-
sión cara a todos os camiños necesarios para alcanzar todas as medidas urxentes e 
necesarias para desenvolver o seu labor e seguir fortalecendo este sector na nosa 
Vila. 

145. Imos a Potenciar a Apicultura. Apoiaremos e incentivaremos aos emprende-
dores deste sector  para axudarlles a consolidarse e ter o seu lugar no mercado.  

O NOSO FUTURO, O NOSO MEDIO RURAL  

O noso rural é o máis importante que temos 

146. Imos crear un PLAN ESTRATÉXICO DE ACCIÓN PARA TODOS OS NÚCLEOS 
RURAIS. Asinaremos un acordo, onde cada pobo estará representado polo seu pe-
dáneo, e se porá en marcha no PRIMEIRO MES DA nosa chegada ao CONCELLO. 

147. Imos traballar contra os incendios e os incendiarios. Traballaremos na nece-
sidade imperiosa de ter os nosos montes limpos para impedir futuros incendios, a 
clave deste equipo de Cidadáns vai ser a ANTICIPACIÓN E A PREVISIÓN.  

148. Imos mellorar o transporte  e comunicacións do rural. É inadmisible que os 
veciños que viven nos núcleos rurais, e non teñen medio propio para desprazarse, 
quédense illados ou á espera de que algún veciño ou familiar poida axudarlles a 
desprazarse. Non imos deixar un só pobo sen servizo de transporte, para poder fa-
cer calquera tipo de recado ou xestión que se necesite. 

149. Imos modernizar o rural, baixar impostos e crear unha rede viaria en con-
dicións. É necesario unha modernización tanto a nivel infraestruturas coma a nivel 
tecnolóxico.O IBI no rural é desproporcionado, hai que revisalo. Case todas as es-
tradas dos pobos están estragadas, é moi necesario arranxar as estradas e camiños 
do noso rural. 

150. Imos a fomentar a vida no Rural e loitaremos contra o despoboamento. To-
dos somos coñecedores da situación de abandono que sofren as nosas aldeas. Por 
iso queremos poñer en marcha un plan a medio-longo prazo de compra, rehabilita-
ción, e aluguer de casas e leiras rurais, a través de fondos europeos. Calquera per-
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soa que adquira unha vivenda no rural para rehabilitar ou para a primeira residen-
cia recibirá unha bonificación no IBI ata o 95% os 6 primeiros anos. Realizaremos 
políticas activas para fixar poboación no rural. 

151. Imos crear un programa de “ DALLE VIDA AO RURAL”. Quizás é o momento 
de volver empezar, de vivir en paz e tranquilidade, de sentarse a falar cos veciños, 
de xogar a partida, ou de reunirse ás noites “ao fresco” para comentar a faena do 
día. Imos a fomentar que os nosos mozos e mozas, que non queiran ter acceso á 
universidade, fórmense en calquera sector agrario, gandeiro, vitivinícola ou apicul-
tor.  
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