
 

  

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O GRUPO PARLAMENTAR DA ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (AGE), 

a iniciativa dos seu deputados Antón Sánchez García e David Fernández Calviño 

e a través do seu portavoz Xosé Manuel Beiras Torrado, ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de 

lei, para o seu debate en Pleno, sobre a posta en marcha de mecanismos 

enerxéticos e parámetros de sustentabilidade para combater o cambio climático. 

Hai unha realidade evidente fora de toda dúbida: o cambio climático está a 

acontecer e as súas consecuencias comezan a manifestarse. O aumento das 

temperaturas medias dos océanos e do aire, a fusión xeneralizada do xeo e o 

permafrost xunto co aumento da media do nivel do mar non deixan lugar a dúbidas. 

O informe do Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de 2007, 

amosa evidencias suficientes para afirmar que o quecemento do sistema climático é 

inequívoco e establece como causa probable as actividades humanas. 

Os impactos afectan e afectarán irremediablemente á dispoñibilidade de auga, a 

degradación da terra, a seguridade alimentaria, extensión de enfermidades e a 

perda da biodiversidade e levarán parellos o aumento en frecuencia e intensidade 

dos fenómenos meteorolóxicos extremos como vagas de frío/calor, inundacións, 

secas, tormentas e furacáns, etc. O impacto do furacán Sandy nas illas caribeñas e 

na costa occidental de EEUU é un exemplo máis, visibilizado por afectar a unha das 

nacións máis industrializadas e por tanto máis culpábeis do cambio climático. 

As estimacións máis optimistas do último informe do IPCC (2007) situaban a suba 

nas medias de temperatura para o presente século entre 1,8 e 40 C, mais os 

paupérrimos resultados obtidos no Cumio do Clima de Doha celebrado a principios 



 

  

de decembro auguran unha maior elevación das temperaturas medias con 

consecuencias realmente perigosas. 

 Xustificación:  

Emisións de GEI en Galicia 

Desde o ano 1990 (ano de referencia do protocolo de Quioto para a redución de 

emisións) as emisións de GEI Galegas foron moi altas, incrementándose 

exponencialmente ate o ano 2008, superando nun 6,2% os límites de incremento 

dun 15% marcados polo Protocolo de Quioto para o conxunto do estado español 

para o período 1990 – 2012.  

O impacto da crise supuxo un descenso continuado entre 2008 e 2010 dun 26% 

explicado en grande parte pola entrada en funcionamento dos ciclos combinados de 

As Pontes e Meirama, xunto cun forte incremento da produción renovábel acaecida 

no 2010.  

Segundo datos recollidos para o ano 2011 apúntase a un novo incremento de 

emisións tras tres ano de descenso. O aumento de emisións das centrais térmicas 

de carbón están detrás deste incremento, provocadas pola infrautilización das 

centrais de ciclo combinado debido ao custo de xeración por KW, ao parón eólico e 

a seca. 

Se facemos un desglose destas emisións por sectores decatámonos que o 

descenso nas emisións non é estrutural senón conxuntural, é dicir, non é froito de 

ningunha política estratéxica deseñada para acadar este descenso senón máis ben 

pola concatenación de factores climáticos e macroeconómicos. 



 

  

A única diminución foi no sector da transformación enerxética, froito dos elementos 

conxunturais descritos anteriormente. O resto dos sectores sofren incrementos moi 

altos, salientando o do transporte cun crecemento do 76,16% das súas emisións, 

consecuencia clara de políticas promotoras do transporte por estrada. 

Evidencias do cambio climático en Galicia 

A nivel climático, distintos estudos constatan unha diminución de días fríos en 

outono e un aumento de días cálidos en primavera e verán, descenso do réxime de 

chuvias en primavera e aumento en outono. 

No medio mariño constátase a redución nun 45% da intensidade media do 

afloramento nas rías galegas, o principal responsábel da súa fertilidade. Este 

fenómeno está ligado á frecuencia e intensidade dos ventos do nordeste que reduciu 

os dias de presencia nun 30%. Por poñer un exemplo gráfico, a taxa de renovación 

da ría de Vigo duplicouse nos últimos 40 anos, diminuíndo a súa fertilidade. 

Tamén o nivel do mar nas nosas costas medrou entre 2 e 2.5 cm desde 1940 ate 

hoxe en día con importantes efectos nas dinámicas de litoral. O incremento 

significativo de peixes mariños de latitudes subtropicais e tropicais parella a 

diminución de peixes de latitudes subpolares indica tamén un quecemento das 

augas. 

Outro elemento salientábel é a expansión da temporada de incendios, agravándose 

as situacións de perigo en marzo e xuño e de xullo a setembro. 

Adiántase a época de floración de especies arbóreas, aumenta a caracterización 

mediterránea das especies, mudan os períodos de migración de aves . . . 

 



 

  

Cales son as previsións? 

O aumento da temperatura media anual roldará o 1,5 °C en toda Galicia, e será moi 

superior na primavera e, especialmente, no verán que no outono e inverno. O 

número de días cálidos aumentará sensiblemente no verán, así como as noites 

cálidas na costa e algo menos en zonas do interior. 

En canto á precipitación, prevese unha diminución importante na primavera e no 

verán (agás na costa noroeste) e un aumento considerable na mesma magnitude no 

outono e no inverno, superior ao 25%. A media anual terá un aumento máis 

moderado, pero, aínda así, alcanzará o 25% nas montañas da dorsal galega.  

As peores consecuencias son para os países situados na zona máis cálida do 

planeta, curiosamente os menos implicados neste cambio climático. 

Porqué debemos loitar contra o cambio climático?  

Porque o aumento descontrolado de temperaturas terá consecuencias moi graves 

para o futuro de grande parte da humanidade. Xa sobordamos a posibilidade de 

evitar o cambio climático pero posiblemente esteamos a tempo de conter a súa 

magnitude. O Cumio de Copenaghe estableceu o obxectivo de non superar os 20C 

de aumento medio da temperatura, considerándose que por enriba disto as 

consecuencias poden ser incontroladas. A día de hoxe voces sinaladas no ámbito de 

investigación climática afirman que ese límite xa non é viable. 

A redución progresiva das emisións galegas que causan o cambio climático 

permitirá, ao mesmo tempo, reducir o noso elevado déficit ecolóxico e mellorar o 

estado xeral do medio ambiente en Galicia.  



 

  

Mais esta loita contra o cambio climático é sobre todo unha obriga ética cos países 

empobrecidos que padecen as consecuencias das emisións de occidente e coas 

xeracións futuras que deberán habitar o planeta que deixemos. 

Tamén dende a ortodoxia económica a loita contra o cambio climático é positiva, 

supón unha contención dos custos extraordinariamente elevados que significarían 

non actuar. Así mesmo, unha actuación decidida nesta liña, prepararíanos mellor 

diante da nova realidade que o sobordamento do pico do petróleo sen dúbid 

provocará. A Axencia Internacional da Enerxía confirmou o ano 2006 como o deste 

sobordamento, momento a partires do que o barril de petróleo irá incrementando o 

seu prezo progresivamente parello a súa progresiva escasez con consecuencias 

económicas e sociais de extraordinario calado. 

A implementación de políticas de eficiencia enerxética e o cambio de modelo de 

produción enerxética cara ás renovábeis abren un enorme abano de posibilidades 

de emprego e afecta directamente a unha das bolsas de desemprego máis 

castigadas na actualidade como é a construción. Tamén o eido da mobilidade ten 

unha importante potencialidade de emprego no transporte público. No seu conxunto, 

a transición a enerxías renovábeis, a rehabilitación de edificios e o transporte público 

podería xerar preto de 2 millóns de empregos directos no horizonte do 2020, 

segundo o informe de Sustainlabour, en colaboración coa Fundación Biodiversidad.  

A loita contra o cambio climático é e debe ser unha loita global e colaborativa, na 

que se impliquen todas as nacións e administracións. Mais esta loita global ten 

sustentarse en iniciativas máis locais, é dicir, loitar desde o fogar ate a ONU.  

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 



 

  

O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia a que aprobe as seguintes medidas 

de ambito autonómico: 

1. Reestruturación administrativa da Xunta de Galiza creando unha Consellería 

de Medio Ambiente, sustentabilidade e territorio que contará cunha Secretaría 

Xeral de Loita contra o Cambio Climático e integraría tamén a sección de 

medio ambiente da actual Consellería de Medio Ambiente Infraestruturas e 

Territorio 

2. Aprobar unha Lei contra o Cambio Climático que estableza para Galicia 

obxectivos de redución das emisións causantes do cambio climático con 

reducións da orde do 30% ao respecto de 1990 para o 2020 e do 80% para o 

2050 

3. Programa de aforro e eficiencia enerxética con especial atención á 

rehabilitación enerxética dos edificios. 

4. Plan de implantación xeneralizado de enerxías renovábeis co obxectivo de 

acadar o 100% de produción enerxética renovábel no menor tempo posíbel. 

Deberá fundamentarse na xeración distribuída e descentralizada, na 

maximización dos beneficios socioeconómicos para a sociedade galega e na 

minimización do seu impacto sobre territorio e biodiversidade. Paralelamente 

reducirase a produción enerxética baseada nas fontes fósiles ate acadar o 

antedito obxectivo. 

5. Implantación de políticas fiscais verdes que penalicen a produción eléctrica 

sucia e premien ás enerxías renovábeis e as medidas de redución do 

consumo enerxético, reorientando os investimentos públicos adicados as 

enerxías máis contaminantes cara a redución e eficiencia enerxética xunto 

coas renovábeis. 



 

  

6. Deseñar un Plano de Mobilidade Sustentábel priorice a creación de 

proximidade e a redución da demanda de transporte (de forma integrada coa 

planificación territorial e urbanística), restrinxa o transporte privado (sobre 

todo nas comarcas urbanas), fomente a intermodalidade, e logre unha 

transferencia substancial de pasaxeiros e mercadorías cara aos modos de 

transporte menos contaminantes (ferrocarril, autobús, bicicleta,...).  

7. Peche da inicineradora de SOGAMA e aposta pola redución de residuos, a 

compostaxe de fracción orgánica e a recuperación e reciclaxe cunha estrutura 

comarcal. 

8. Promover unha agricultura sustentable a escala local, ecolóxica, 

desenvolvendo circuítos de comercialización de proximidade 

9. Unha forte aposta pola educación e a participación ambiental, desenvolvendo 

planos de adaptación ao cambio climático a niveis sectoriais e de 

comunidade, proporcionando as ferramentas para que a cidadanía tome 

conciencia e faga parte activa dos procesos de adaptación. 

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2013. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

David Fernández Calviño 

Deputados do G.P. da AGE. 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 
 



 

  

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Xosé Manuel Beiras Torrado na data 23/01/2013 19:21:53 
 

David Fernández Calviño na data 23/01/2013 19:22:00 
 
Antón Sánchez García na data 23/01/2013 19:22:04 

 


		2013-01-23T19:25:38+0100
	Parlamento de Galicia
	Rexistro Entrada
	2497




