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Galicia- Contextualización 
 
 
 Superficie: 29574,4 km2 

 

Poboación: 2.718.525 habitantes 

 

Esperanza de vida ao nacer: 82,63 anos 

 

Baixa natalidade 

 

Dividida en 4 provincias e 313 concellos 

 

Máis da metade dos núcleos de poboación de 

España 

 

Poboación concentrada nas cidades e áreas 
metropolitanas: abandono do rural. 
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Galicia- Contextualización 
 
 
 

Taxa de paro: 14,5%  

 

6ª economía de España por volume de PIB 

 

Sectores económicos historicamente  máis 

importantes: 

 

- Téxtil, automoción, naval, enerxía, pesca e 

forestal. 

 

Sectores económicos en  crecemento: 

 

- Turismo e as novas tecnoloxías. 

 

 

 



Galicia- Contextualización 
 
 
 



Impactos observados en Galicia nos últimos anos 

Impactos observados en Galicia nos últimos 

anos 



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 



 

 

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 



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 

Febreiro 2017. www.elconfidencial.com 



 

Ano 2017: 

- Activada a alerta por 

seca 

- Xeadas a finais  abril 

- Maior número de raios 

caídos nun día 

Saraibadas en verán 

- Ciclón Ofelia 

- Vaga de lumes 

 

Abril de 2017. Vides estragadas polas xeadas.  
Fonte: http://www.farodevigo.es/galicia/2017/04/29/tercio-produccion-uva-ourense-

lugo/1669467.html 

Xullo de 2017. Plantación de patacas afectada pola saraiba. 
Fonte: http://www.laregion.es/articulo/a-limia/medio-rural-analiza-dano-causo-granizo-

patatas/20170711104448722835.html 

Outubro de 2017. Vaga de lumes 
Fonte: http://www.crtvg.es/informativos/melon-e-carballeda-de-avia-dous-dos-

lugares-mais-afectados-en-ourense 

O río Miño ao seu paso por Portomarín (Lugo) 
Fonte: http://www.hoy.es/nacional/sequia-galicia-20171030111307-ga.html 

 



As proxeccións 

indican que estes 

efectos irán en 

aumento de 

maneira xeral 

durante o presente 

século… 
 

A maior parte dos Concellos de Galicia verán reducida a 

precipitación media en verán en máis dun 30% 

Fonte: MeteoGalicia  



As proxeccións 

indican que estes 

efectos irán en 

aumento de 

maneira xeral 

durante o presente 

século… 
 

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

Fonte: MeteoGalicia  



...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 

Fonte: Marzo 2017 –  www.farodevigo.es 

Fonte: Abril 2017 –  www.lavozdegalicia.es 



Impactos observados en Galicia nos últimos anos 

Accións desenvolvidas en materia de 

adaptación 



Acción fronte ao 

cambio climático 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisións GEI Impactos do 

cambio climático 

Cambio Climático 

A mitigación pretende atallar as 

causas e a adaptación aliviar as 

consecuencias. 

Investigación, formación e sensibilización 

Mitigación: 

redución das 

emisións, 

redución da 

magnitude do 

cambio 

climático 

Adaptación: 

redución da 

vulnerabilidade 

ao cambio 

climático 



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 



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 



Exemplo:  

 

Plan da Seca 

 

Comité da Seca 
 



Impactos observados en Galicia nos últimos anos 

Accións previstas en materia de adaptación 



Adaptación da costa 

 

 

Tarefas a desenvolver: 

 

 
• Estudos de detalle da 

vulnerabilidade da costa aos 

efectos do cambio climático.  
• Elaboración dos plans de 

adaptación ao cambio climático 

dos terreos de dominio público 

marítimo-terrestre. 

 

 

Fonte: Estudo ambiental estratéxico para a avaliación ambiental da Estratexia de Adaptación ao Cambio Climático da costa 
española.  
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/1esaeestrategiacccosta_tcm7-403789.pdf 
 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/1esaeestrategiacccosta_tcm7-403789.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/1esaeestrategiacccosta_tcm7-403789.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/1esaeestrategiacccosta_tcm7-403789.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/1esaeestrategiacccosta_tcm7-403789.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/1esaeestrategiacccosta_tcm7-403789.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/1esaeestrategiacccosta_tcm7-403789.pdf


Proxectos MarRisk e 

MyCoast: 

 

Mellora da resiliencia 

da  áreas costeiras de 

Galicia e o Norte de 

Portugal. 

 

Obxectivo: Promover 

a adaptación ao 

cambio climático e a 

prevención e xestión 

de riscos. 



MarRisk Project 

Activity 1: Improve the knowledge of 

actual climate by means of RAIA 

observatory data and other sources  

Activity 2:How will this climate evolve in 

the next century? Use of models and 

scenarios 

Activity 3: Elaborate climate services 

that allow stakeholders to take actions 

to adapt to climate change and reduce 

associated risks.  

Activity 4: Interregional cooperation.  



A orixe: observatorio RAIA 



Estratexia Galega de Cambio 

Climático e Enerxía 2050 

 
• Estratexia de país: feita coas 

achegas de todos e para 

todos. 

 

Obxectivo: 

 
• Sociedade hipocarbónica e 

territorio resiliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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



Estratexia Galega 

de Cambio 

Climático e Enerxía 

2050: 

 

Fases de 

desenvolvemento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I 

Fase II 

1er semestre 2018 

2do semestre 2018 

Diagnóstico de situación 

Revisión de acordos e iniciativas fronte ao 

cambio climático 

Determinación da estrutura de traballo 

Elaboración do Documento de liñas 

estratéxicas por bloque de actuación 

Desenvolvemento do mapa de 

coñecemento e capacidades en cambio 

climático 

Documento de inicio 

Proceso de participación e consultas 

DOCUMENTO FINAL 



Estratexia Galega 

de Cambio 

Climático e Enerxía 

2050: 

 

Mapa de 

coñecemento 
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Impactos observados en Galicia nos últimos anos 

Outras actuacións 



Outras actuacións en materia de cambio climático  
Climathon 2017 (27/10/2017) 

Evento de carácter mundial 

impulsado por Nacións Unidas e a 

UE. 

 

Contou coa participación de 250 

cidades de 70 países. 

 

Galicia traballou na procura de 

solucións en tres eidos: 

• Turismo. 

• Sector primario 

• Residuos   



Outras actuacións en materia de cambio climático  
Climathon 2017 (27/10/2017) 

Dinámica de traballo 

 

- Sesións de ideación e 

exploración do problema. 

- Sesións de traballo en 

grupo. 

- Sesión de recompilación de 

solucións e de selección de 

premios. 

- Presentación pública de 

conclusións. 



Outras actuacións en materia de cambio climático  
Pacto dos Alcaldes 



Outras actuacións en materia de cambio climático  
Asistencia á 1ª reunión da Rede Galega de Innovación Agroforestal 

1ª reunión de traballo da Rede 

Galega de Innovación  Agroforestal. 

 

Obxectivos: 

 

- Fomentar a agricultura 

sustentable adaptada ao clima. 

- Implantar prácticas agrícolas e 

forestais innovadoras adaptadas 

aos distintos contextos locais. 

 

Fonte: Xornal da USC 

https://xornal.usc.es/xornal/acontece/2017_09/noticia_0035.html 



Outras actuacións en materia de cambio climático  
Asistencia á reunións internacionais 

Participación e intercambio de 

experiencias nos seguintes eventos 

internacionais: 

 

- CPH Climate Solutions 

(Copenhague). 

- COP 23- Bonn. 

 



Galicia sostible e resiliente 

Cambio 

Climático e 

Enerxía 

Economía 

circular 

Sostibilidade 
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Galicia sostible e resiliente 

: 

 

 

 

 

 

Contamos con todos vos: 

@GaliciaSostible 

https://www.youtube.com/channel

/UCPQd953cApmqMpQl49fTQPg 



  

Moitas grazas 


