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[Neste documento: o termo “CAMBIO CLIMÁTICO” é especificado tamén coas 
iniciais CC; así mesmo tamén é denominado “MUDANZA CLIMÁTICA”, MC] 
 
OBSERVACIÓNS:  
 
>No documento inicial estratéxico do PXOM actualmente en elaboración, non se 
contempla o escenario de cambio climático na propia ordenación-planificación do 
territorio-natura e espazo urbano. Aínda que na ordenación do territorio é trascendente o 
impacto do proceso urbanizador, en tanto consumidor enerxético e por tanto emisor de 
GEI, no documento bótase  en falla unha proposta de adaptación da ordenación-
planificación ao novo contexto de mudanza climática global e aos seus efectos. Isto é, 
cómpre ter en conta os escenarios previstos e operar en consecuencia á hora de 
planificar. 

No proxecto CLIGAL (http://siam.xunta.gal/presentacion-do-proxecto-cligal), o máis 
importante traballo respecto ao cambio climático e os seus efectos en Galicia, e en certa 
medida en ADAPTACLIMA, analízanse diferentes escenarios e os seus efectos-
impactos.  En liñas xerais, os efectos do cambio climático consecuencia do quecemento 
global vanse manifestar (de facto xa se empezaron a manifestar hoxe en día,) en forma 
dun progresivo incremento das temperaturas do planeta. O aumento da temperatura 
produce unha serie de efectos “en fervenza” sobre o medio físico e o medio/actividades 
humanas da seguinte maneira: 

Interpretación dos impactos nos sistemas ambiental, social e económico do 
municipio. A análise do cambio climático na nosa contorna costeira foi realizada con 

información dos proxectos CLIGAL (2009) e Adaptaclima (2010; escenarios A2 e B2).  

s variables clave aquí expostas son: Tª media do aire, Tª media do mar, Nivel Medio do 

Mar –NM- e Precipitación.  
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SUXESTIÓNS:  

No  DOT  e  no  POL  fanse  maiormente  alusións  xenéricas,  a  respeito  da  MC  e  a  
considerar  os escenarios  de  mudanza  climática  na  elaboracións dos Documentos  
Estratéxicos  (neste  caso  nos  PXOMs locais). Porén, na Lei de Solo non se 
contemplan esas referencias xenéricas.  Aínda así, penso que é preciso que se  
incorporen as  previsións de CC no territorio local na elaboración do PXOM en 
preparación de acordo aos escenarios de mudanza climática especificados en CLIGAL, 
e dacordo coas premisas do Panel Internacional contra o Cambio Climático, Acordos e 
Programas de traballo e  Planos Estratéxicos de Adaptación. 

Aínda que non sexa de carácter “obrigatorio” ou vinculante no estado español, en boa 
parte do corpus das lexislacións sectoriais e/ou planos estratéxicos focados en 
Territorio-Urbanismo-Medio natural no ámbito europeo, inclúense as recomendacións 
establecidas nos respectivos Planos Estratéxicos de Adaptación ao Cambio Climático de 
cada país.  

DAQUELA, Penso que neste potencial PXOM en elaboración deberíase incorporar ou 
ter en conta esas previsións no proceso redacción da planificación e ordenación do 
territorio. A continuación exponse de forma esquemática a miña proposta xenérica, 
seguida dalgunhas medidas que se poderían incluir no PXOM en curso.  

 

 

Aínda que parte importante das actuacións (planes, programas, etc) a aplicar nunha 
política de adaptación ao CC son en boa medida competencia da Xunta e Estado, e 
outras son actividades a desenvolver pola administración local e a propia Xunta, van a 
continuación algunhas medidas que se poderían incluir/considerar no PXOM, centrada 
nas variables temperaturaa, precipitacipor exemplo:  
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En Conclusión: acho que temos a oportunidade de facer un  PXOM  con  tino,  de  
forma  que  integre  nunha  visión estratéxica o CC. Cómpre así aumentar a resiliencia 
ao cambio ambiental en proceso no planeta. Cómpre estudar, avaliar e planificar en base  
a  eses e  outros  factores e  impactos  da  CC  neste  “eco-socio-sistema” que  é un 
municipio, e integalos na planificación estratéxica, no PXOM e apoiao con políticas e 
“normativa” de reforzo. 
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