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... con consecuencias que poden 
afectar á calidade de vida e ao 

desenvolvemento social e económico 
dos países e rexións.

O cambio climático é un fenómeno complexo que xera efectos 

a escala global...



En Galicia, xa hai evidencias das transformacións do clima…
∆ 0,18º C temperatura media por década. 
23 eventos térmicos extremos desde 2010

Fonte: Maio 2017 – www.farodevigo.es

Fonte: Abril 2017 – www.lavozdegalicia.es

Fonte: Maio 2017 – www.farodevigo.es

Fonte: Maio 2017 – www.farodevigo.es
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152 situacións 
meteorolóxicas 

adversas 2009-2015
885 avisos

34% Ondas

26% Vento no mar

15% Refachos de vento en terra

10% Precipitación acumulada /12 horas 

8% Neve

6% Precipitación acumulada / 1 hora

1% Tormentas

Febreiro 2010. Tornado en Panxón.  
Fonte: http://www.meteogalicia.gal/web/informacion/galeria (Rosa Ageitos)

Onda xigante na Costa da Morte galega 2014
Fonte: http://www.elperiodico.com/es/noticias/raiz-tematicas-o-periodico/onda-galega-metros-fenomeno-meteorologico-mais-
espectacular-do-2014-3815835

Fonte: Maio 2017 – www.farodevigo.es/portada-ourense/2017/05/25/ourense-achicharra-tiempo/1685856.html
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32% danos materiais

21% problemas en 

comunicacións

18% problemas en zonas 

marítimas e portuarias

12% efectos sobre a poboación

12% derivados de inundacións

5% efectos nas subministracións

Río Eo o seu paso por A Pontenova (Román Señor)
Fonte: http://www.meteogalicia.gal/web/informacion/galeria/

Febreiro 2016. Temporal de neve en A Canda- Ourense
Fonte: www.abc.es/sociedad/abci-veintena-carreteras-cortadas-norte-temporal-nieve-201602150910_noticia.html

Outubro2013. Inundación en Los Tilos, Teo
Fonte: http://www.meteogalicia.gal/web/informacion/galeria/galeria

+ 209.000 incidencias

Febreiro 2017. Temporal en Galicia provoca a caída de árbores
Fonte: www.20minutos.es/noticia/2951687/0/mal-tiempo-deja-cientos-alertas-danos-
infraestructuras-ocho-heridos-durante-noche-galicia/



32% danos materiais

21% problemas en 

comunicacións

18% problemas en zonas 

marítimas e portuarias

12% efectos sobre a 

poboación

12% derivados de inundacións

5% efectos nas subministracións

Febreiro 2014. Temporal na Coruña.  Alerta Vermella (Ondas +10 m e ventos + 100 km/ 
hora
Fonte: http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/74271

Inundaciones y evacuaciones en el área de A Coruña
Fonte: galicia24horas.es/2016/03/la-lluvia-provoca-inundaciones-en-el-area-de-a-coruna/

Novembro 2011. Fuerte oleaxe en A Coruña
Fonte: www.elmundo.es/elmundo/2010/11/09/galicia/1289295523.html

Fonte: Abril 2017 – www.laregion.es
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Decembro 2012. Desbordamento do rio que pasa por Aldixe 
Fonte: http://www.meteogalicia.gal/web/informacion/galeria (José Díaz)

32% danos materiais

21% problemas en 

comunicacións

18% problemas en zonas 

marítimas e portuarias

12% efectos sobre a poboación

12% derivados de 

inundacións

5% efectos nas 

subministracións

Febreiro 2014. Asolagamento en Ortoño , Santiago. 
Fonte: http://www.meteogalicia.gal/web/informacion/galeria (Alejandro Noya)

Carreteira entre A Lastra y Fonteo, danada polas choivas a la altura de Baleira (Lugo). ) 
Fonte: www.elpais.com/diario/2011/01/08/espana/1294441205_740215.html



As evidencias 
indican cambios 

nas principais 
variables 

climáticas…



...e as proxeccións 
para Galicia 
revelan...

↑ 3-4º C temperatura 
máxima

↑ a frecuencia e a 
intensidade das ondas de 
calor

↑ 2-3º C temperatura 
mínima

Déficit de precipitación e 
cambios na distribución 
ao longo do ano

Aumento duración media 
de períodos secos
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...e as proxeccións 
para Galicia 
revelan...

Os resultados das 
proxeccións varían en 
función do período 
temporal e o escenario 
escollido



...e as proxeccións 
para Galicia 
revelan...

Aumento das vagas de 
calor, sobre todo no Sur
de Galicia

Fonte: MeteoGalicia



...e as proxeccións 
para Galicia 
revelan...

Consecuencias do 
cambio climático para  
dúas especies de especial 
relevancia económica e 
ecolóxica en Galicia

Castiñeiro: tendencia á 
diminución da área 
cultivable, tanto en 
primavera como en verán

Vide: incremento da área 
cultivable de vide en 
ambas estacións
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As proxeccións 
indican que estes 

efectos irán en 
aumento de 

maneira xeral 
durante o presente 

século…

Fonte: Marzo 2017 – www.farodevigo.es

Fonte: Abril 2017 – www.lavozdegalicia.es



Somos a primeira

xeración que sofre os 

efectos do cambio 

do clima…

...e quizais sexamos a 

última que ten a 

capacidade para 

cambialos



O incremento 
de GEI na 

atmosfera está 
relacionado cos 

nosos hábitos 
cotiáns. Hai 
multitude de 

prácticas que 
contribúen a 

reducir as 
emisións



As emisións
de GEI … 

unha
responsabilidade

común e 
diferenciada



As emisións
de GEI en 

Galicia 
situáronse

un 16,7% por 
debaixo dos 

niveis de 
2005



A contribución 
de Galicias ás

emisións do total 
español está a 

decrecer

Galicia é a 
cuarta rexión en 

termos de 
redución de 

emisions de GEI



É necesaria unha adaptación ao Cambio Climático para 

alcanzar as metas de Desenvolvemento Sustentable



“Políticos discutindo sobre

Cambio Climático”
— Escultura de Isaac Cordal en Berlín

O recoñecemento 
do fenómeno e o 
reforzamento da 
conciencia pública 
é a clave para 
poder facer fronte 
aos desafíos 
relacionados cos 
seus efectos



A loita contra o 
cambio climático 

xa é unha 
prioridade para a 
Xunta de Galicia 

+148 millóns €
investidos 2012-2016

Observación, 
investigación e 

adaptación
+ 7 millóns €

Redución de 
emisións  de 

gases de 
efecto 

invernadoiro
+ 139 millóns €

Formación e 
concienciación 

cidadá
+ 1,7 millóns €

Fonte: https://www.earth.com/news/urban-warming-slows-tree-growth-photosynthesis/

↓ GEI
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Principais actuacións:

• Desenvolvemento de redes de observación 
(meteorolóxica, oceanográfica, calidade do aire, 
aforamentos de ríos, calidade das augas e verteduras, 
biodiversidade mariña, especies invasoras e especies 
sensibles ao cambio climático)

• Elaboración de Estudos climáticos e proxeccións
a futuro a nivel rexional

• Análise sobre a vulnerabilidade de hábitats e 
ecosistemas ante o cambio climático

• Informes sectoriais de cambio climático

• Estudos, Mapas e Plan de Xestión  de risco  de 
inundación (Galicia Costa)

• Adaptación ao cambio climático:

• Plan da auga  (equilibrio recursos e demanda) e
Planificación hidrolóxica 

• Adaptación de procedementos  e informes na 
elaboración de planificación urbanística

• Desenvolvemento do Sistema de seguimento  da 
Sustentabilidade Territorial, etc...

Observación, 
investigación e 
adaptación
26 actuacións / 7.005.041,29 €

Fonte: Decembro 2015 - www.lavozdegalicia.es



Redución de 
emisións de gases 
de efecto 
invernadoiro
54 actuacións / 139.673.859,64 €

Principais actuacións:

• Actualización do Plan de Xestión  de Residuos Urbanos de 
Galicia 2010-2020

• Control de verteduras incontroladas e puntos limpos

• Promoción da Xestión de residuos eléctricos, 
electrónicos

• Plan de Transporte metropolitano de Galicia

• Plan de Intermodalidade da Comunidade Autónoma 
de Galicia

• Plan Director de Mobilidade alternativa

• Plan Sectorial de Aparcadoiros disuasorios

• Axudas, estudos e proxectos de aforro  e eficiencia 
enerxética en diferentes sectores (industrial, transporte, 
pesca e agricultura, edificación, etc.)

• Programas para instalacións con tecnoloxías de biogás, 
biomasa, solares térmicas e fotovoltaicas

• Rehabilitación de vivendas no rural e centros históricos

• Plan de aforro enerxético en postos  da Administración 
Pública

• Plan de eficiencia enerxética e biomasa en centros 
hospitalarios

Fonte: Setembro 2011 - www.lavozdegalicia.es

↓ GEI

Autor: Ferdi Rizkiyanto



Principais actuacións:

• Exposicións (Expometeoro)

• Charlas informativas Meteogalicia

• Programas en centros educativos (Proxecto 
Climantic, Programa Educativo Climática, 
Meteoescolas, etc.

• Programas de mellora competencial do 
profesorado (enerxía, arquitectura bioclimática, 
impactos ambientais de gases GEI)

• Formación específica a persoal da 
Administración autonómica (Cursos sobre 
coñecementos e habilidades en materia de Cambio 
climático na Escola Galega de Administración Pública)

• Xornadas técnicas e espazos en medios sobre 
cambio climático, eficiencia enerxética, xestión de 
residuos, consumo responsable

• Campañas de sensibilización ambiental e 
Elaboración de guías para a promoción da separación 
de residuos nos fogares e clasificación de residuos en 
puntos limpos

• Páxina Web Meteo Galicia

Formación e 
concienciación 
cidadá
23 actuacións / 1.725.566,76 €

Fonte: Xaneiro 2013 - www.lavozdegalicia.es

www.edu.xunta.gal/centros/



Novo paradigma

Estratexia Galega de 
Cambio Climático e 
Enerxía 2050
A diversidade territorial, social e económica de Galicia, 

moi vinculada historicamente ao medio natural, confiren 

unha singularidade que permitirá a Galicia situarse 

como referente e laboratorio de iniciativas de loita e 

adaptación ao cambio climático a nivel global.

A Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 

2050, elaborada de forma participada, aspira a lograr 

un compromiso compartido pola nosa contorna 

natural que garanta o  progreso social e 

económico de Galicia. 



Novo 
paradigma

Estratexia
Galega de 
Cambio 
Climático e 
Enerxía 2050



Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050
Mesas de Traballo Sectoriais



Moitas grazas


