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1. INTRODUCCIÓN E CARACTERÍSTICAS DO MUNICIPIO
1.1.

ANTECEDENTES

O Concello de Muxía adheriuse formalmente ao Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía Sostible con data 28
de maio de 2020, consciente de que se trata dun valioso instrumento para implicar aos municipios na loita
contra o cambio climático. Ao asinar este Pacto, o Concello asume, dende o eido local, os compromisos fixados
pola Unión Europea de redución dun mínimo do 40% nas emisións de CO2 para 2030.
Orixinalmente, o Pacto iniciado en 2008 prevía a adopción de compromisos para reducir as emisións de gases
de efecto invernadoiro (GEI) no seu territorio en máis dun 20% para 2020. Posteriormente, en 2014 e ante a
evidencia do efectos do cambio climático, a Unión Europea lanzou a iniciativa “Alcaldes para a adaptación”, un
modelo similar pero centrado na adaptación e na mellora da resiliencia do territorio. En 2015 decidiuse unir
ambas iniciativas, aprobando o Pacto de Alcaldes para o Clima e a Enerxía (posteriormente “Pacto das
Alcaldías”), que amplía os obxectivos da iniciativa aumentando as reducións de emisións de GEI ata o 40% para
2030, empregando medidas de a eficiencia enerxética e o uso de enerxías renovables, e incorporando o
compromiso de avanzar cara á resiliencia das ciudades mediante un subministro de enerxía seguro, dispoñible,
equitativo e sostible.
Deste xeito, os concellos adheridos ao Pacto comprométense a aplicar accións para lograr reducións de
emisións de gases de efecto invernadoiro de polo menos o 40% para o 2030 e a adopción de medidas para
abordar tanto a mitigación como a adaptación ao cambio climático. Estes compromisos póñense en práctica a
través da redacción deste Plan de Acción para a Enerxía Sostenible e o Clima (PACES). Estes obxectivos de
redución de consumo e emisións do Concello de Muxía inclúen a actividade do propio Concello e tamén o sector
residencial, transporte, produción enerxía local, ciclo da auga e tratamento de residuos no municipio.
A elaboración do presente PACES componse das seguintes accións:

Definición do marco de referencia → Tomouse como referencia o ano 2017
Visión de Futuro, obxectivos e metas → Adoptando como mínimo o 40% na redución de emisións
de CO2, aforro dun 27% mediante o uso de medidas de eficiencia enerxética e outro 27% mediante
o uso de enerxías renovables.
PLAN DE MITIGACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO:
Inventario de emisións de referencia (IER)
Plan de Accións de Mitigación
Visitas de avaliación enerxética (VEEs)
PLAN DE ADAPTACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO:
Avaliación de riscos e vulnerabilidades
Plan de Accións de Adaptación
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1.2.

CARACTERIZACIÓN DO CONCELLO

O municipio de Muxía atópase ao oeste da provincia de A Coruña, integrado na comarca de Fisterra (que está
composta polos seguintes concellos: Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía). Situado entre os 43º 00’ e 43º
08’ de latitude Norte e os 5º 24’ e 5º 37’ de lonxitude Oeste. Dentro do termo municipal atópase o punto máis
occidental da Península Ibérica: o Cabo Touriñán.
Esta zona que ocupa o segmento noroeste do litoral galego é coñecida como “A Costa da Morte” e nela
atoparemos praias desertas, enseadas e cantís. Os cabos penetran nun océano bravío e de augas axitadas. A
personalidade da Costa da Morte está marcada pola súa condición de límite occidental de Europa e a forma de
vida dos seus habitantes está estreitamente ligada ao mar.
Muxía é un concello rural cunha superficie de 122,14 Km2. A súa costa é variada e esténdese dende onde acaba
o estuario do Río Grande de Ponte do Porto ata a desembocadura do Río Castro no extremo Sur da praia de
Lires. Nela caben destacar, ademais do Cabo Touriñán, o Cabo da Voutra e a Punta da Barca. A súa poboación
(4.657 habitantes en 2019) distribúese en catorce parroquias: Bardullas, Vuiturón, Caberta, Coucieiro, Frixe,
Leis, Moraime, Morquintián, Muxía, Nemiña, A O, Ozón, Touriñán e Vilastose.

Ilustración 1. Situación do municipio e límites parroquiais. Fonte: elaboración propia a partir da cartografía oficial da
Xunta de Galicia.

1.2.1. MEDIO FÍSICO E NATURAL
XEOLOXÍA
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O termo municipal de Muxía está localizado xeolóxicamente dentro da zona Galicia Occidental e NW de Portugal
da clasificación paleoxeográfica de Matte (1968). Tamén está incluída na zona Centro Ibérica do Mapa Tectónico
da Península Ibérica e Baleares (IGM, 1972). No concello existen dous lugares de interese xeolóxico: Coído do
Cuño e Pena Abaladoira.
Os máis importantes depósitos de materiais cuaternarios e ao mesmo tempo os máis antigos preséntanse en
forma de rasa litoral o antiga superficie de erosión c osteira, actualmente só recoñecible en algúns puntos. É
unha superficie subhorizontal, con lixeira pendente cara o mar, sobre a que existen depósitos de bloques de
ata 60 m. de moda de granito de dos micas, granodiorita biotítica o granitoide migmático segundo a natureza
do entorno da súa ubicación. Nos puntos máis abertos ao mar, estes bloques atópanse illados sobre a superficie
da rasa, constituíndo “campos de bolos” como no caso de Punta de Lourido. Nos lugares máis protexidos, como
praia Moreira e, sobre todo na praia de Merexo, este nivel de bloques é a base dunha pequena formación
detrítica costeira. O resto dos depósitos cuaternarios o constitúen as praias, coluvións e indiferenciados. En
canto ás rochas metamórficas, atopamos unha banda disposta de Norte a Sur de Gneises migmatizados, con
enclaves esquistosos moi migmatizados. Pero fundamentalmente o municipio de Muxía está constituído por
rochas plutónicas de dous tipos: rochas graníticas hercínicas e rochas graníticas tardihercínicas.
O granito de dúas micas con megacristais aflora principalmente entre a localidade de Muxía e o Cabo da Voutra
e no Oeste municipal. É un granito fundamentalmente porfídico, con megacristais de feldespato potásico e
unha matriz de gran medio a groso. Dende o punto de vista petrográfico, os compoñentes esenciais os
constitúen o cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita e moscovita. Como compoñentes accesorios,
apatito, circón, ilmenita e opacos. Pero a maior parte do municipio está constituído por granitoide migmatítico.
Os seus compoñentes esenciais son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, englobando cristais illados de
sillimanita, así como biotita e moscovita. As rochas graníticas tardihercínicas só afloran ao Norte de San Pedro
de Leis. Trátase de granodiorita biotítica. As rochas filonianas son escasas, sendo as máis importantes: cuarzo,
microgranito porfídico, diorita ,cuarzodiorita. A historia xeolóxica comeza na era Primaria, onde Muxía se viu
afectada pola oroxénese herciniana, producíndose deformacións. Un metamorfismo de presión intermedia,
dou lugar a gran cantidade de mobilizados anatécticos. Seguramente, as rochas máis antigas que se atopan en
Muxía sexan os gneises migmatizados de aspecto glandular, asimilables ós gneises glandulares de zonas
próximas, como son os que forman parte dos bordes do complexo de Noia de orixe probablemente
prehercínico, xa que parecen haber sido afectados pola primeira fase de deformación hercínica.
O emprazamento dos materiais graníticos de alóctonos a parautóctonos tivo lugar antes da segunda fase de
deformación Hercínica, coincidindo probablemente cunha fase distensiva durante a oroxenia hercínica,
producíndose a formación de fracturas Norte- Sur. Con posterioridade, teñen lugar unha serie de deformacións
tardías que se traducen por fenómenos de distensión e a formación de fracturas, orixinando unha rede de
fisuras que son ocupadas por recheos subvolcánicos, que se formaron durante o emprazamento das
granodioritas tardías, últimos productos da migmatización hercínica.
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Ilustración 2. Mapa Litolóxico. Fonte: elaboración propia a partir da cartografía elaborada polo Instituto de Estudos do
Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Finalmente, prodúcese á sedimentación de terreos cuaternarios, que son o producto da erosión de relevos
reactivados. Entre os problemas xeotécnicos que poden presentarse, podemos sinalar que a maior parte do
municipio se atopa en zona con restriccións xeolóxicas á construcción menores, se ben hai unha serie de puntos
onde estas condicións se ven alteradas por diversos motivos, como poden ser problemas de tipo
xeomorfolóxico (pendentes topográficas comprendidas entre o 7 e el 15%, pendentes topográficas superiores
ao 15%) e problemas de tipo xeomecánico. Tampouco poderemos esquecer os problemas de tipo litolóxico, xa
que aínda que o municipio se enmarca en zonas de restriccións menores, a alteración dos solos é elevada,
existindo en algún lugar unha distribución errática dos materiais e formacións de escasa potencia.
Polo que respecta ós problemas hidrolóxicos, tal e como se pode ver na seguinte imaxe, no noso municipio case
non aparecen, se ben, hai algunha zona con drenaxe deficiente, e nas ribeiras do río Castro existen áreas
propensas a encharcamentos temporais e zonas con risco de arroiada ou inundación.
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Ilustración 3. Riscos hidrolóxicos. Fonte: elaboración propia a partir da cartografía elaborada polo Instituto de Estudos do
Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

HIDROXEOLOXÍA E HIDROGRAFÍA
Ao Sur do municipio atópase o río de maior importancia: o Castro, que serve de fronteira cos municipios de
Cee, Dumbría e forma na súa desembocadura a ría de Lires. Con moita menor importancia que este, se atopan
ao Norte os ríos Lago e Negro que drenan xunto cos seus afluentes unha boa parte do concello, desembocando
na praia do Lago o primeiro e o segundo na dos Muíños. O resto do territorio é recorrido por regatos de curso
moi corto, pola súa proximidade ao mar, o que impide a formación de correntes de auga dalgún volume. As
características hidroxeolóxicas obtéñense en función da litoloxía, que nos proporciona unha serie de valores
cualitativos sobre a permeabilidade de cada unha das formacións existentes. Así, o municipio de Muxía atópase
inmerso dentro dunha unidade de permeabilidade baixa, debido a que está composto fundamentalmente por
rochas graníticas, sendo escasas as zonas permeables e de permeabilidade moi baixa, como queda reflexado
no mapa adxunto. Segundo a clasificación hidrolóxica establecida no Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC)
a área estudiada atópase nos sistemas de explotación nº 8 (o Río Castro) e nº 9 (o Río Grande, a Ría de Camariñas
e a Costa de Coruña ata o río Anllóns).
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Ilustración 4. Mapa dos ríos e regatos de Muxía. Fonte: elaboración propia a partir da cartografía elaborada polo
Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a cartografía do IGN.

EDAFOLOXÍA
No municipio de Muxía están presente dous tipos de solos: Cambisol húmico e Ranker (districo e húmico). Os
Ranker son solos que teñen un solo horizonte A, rico en materia orgánica, cunha profundidade de 10 a 25 cm.,
o que lles crea moita limitación ademais da súa escasa fertilidade. Tenden a estar próximos á costa polo que a
súa mecanización é moi problemática. A súa utilización máis habitual é a forestal e nalgúns casos se empréganse
para pastos.
Atendendo á capacidade productiva dos solos de Galicia baseada nos traballos de Díaz-Fierros e, Gil Sotres
(1984) e que foron recentemente dixitalizados atopamos que en Muxía predominan os solos de tipo G no perfil
norte (Solos que non soportarían ningún tipo de mecanización ou ben solos cunha profundidade que dificultaría
o enraizamento de calquera especie vexetal. Risco de erosión variable. ) e os de tipo E (Solos que só permiten
a utilización de maquinaria manual ou de tracción animal e con profundidades que varían de superficiais a
profundas. Ou ben solos que admiten aplicación de maquinaria lixeira pero que o seu aproveitamento está
limitado ou ben por pendentes ou afloramentos excesivos, ou riscos de erosión graves. Ou ben solos que
admiten a aplicación de maquinaria pesada pero que están fortemente limitados por unha escasa profundidade,
sendo o risco de erosión de nulo a grave. Solos de tipo marsh costeiros). Aparecen tamén solos de tipo B, c e d
e en menor proporción os a e d.
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Ilustración 5. Mapa da capacidade produtiva dos solos. Fonte: Mapa dixital de capacidade produtiva dos solos de Galicia
(USC).

RELEVO E PENDENTES
Podemos dividir o territorio de Muxía en tres zonas: a primeira sería a formada polos sectores norte e oeste,
máis accidentados; a segunda a da parte meridional e oriental, máis suave; e a terceira sería a que engloba o
litoral costeiro. A zona máis accidentada ten os puntos máis altos do municipio no Monte do Facho de Moraime
(309 m) e no Monte do Prado (289 m). En contraste a zona meridional e oriental presenta unhas formas máis
suaves descendendo progresivamente cara o fondo do val do Río Castro articulada á súa vez polos pequenos
vales de ríos e regatos que corren cara o este. O litoral costeiro ofrece varias fisionomías en función das
diferentes composicións do granito. Podemos polo tanto distinguir as seguintes paisaxes: os altos acantilados
graníticos (como a Ribeira de Viseo, tramo entre a punta Cusinadoiro e o cabo Touriñán), os coídos (pequenos
entrantes de mariños recubertos por depósitos de sedimentación das vertentes, como o Coído de Cuño ou o
coído das Negras) e as praias.
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Ilustración 6. Mapa de pendentes e curvas de nivel. Fonte: elaboración propia a partir do MDT25 do IGN.

FLORA E FAUNA
As masas forestais en xeral son masas procedentes de repoboación. As principais especies son o pino marítimo
(Pinus pinaster) e o eucalipto (Eucalyptus globulus), aínda que tamén é posible encontrar pequenas masas de
pino insigne (Pinus radiata). En canto aos bosques autóctonos, a súa presenza é escasa ou incluso testemuñal.
Entre as especies autóctonas destaca o carballo (Quercus robur), aínda que nalgunhas zonas chegan a dominar
localmente os salgueiros (Salix sp.).
Os bosques de ribeira poden considerarse pequenos oasis de vexetación natural nun marco completamente
dominado por cultivos antrópicos, xa sexan agrícolas ou forestais. A pesares da súa pequena extensión, xa que
practicamente se limita aos marxes do río Castro ao Sur da zona de estudio, ten gran importancia como
regulador do ciclo hidrolóxico, e como foco de biodiversidade. As principais especies da orla ribeireña son os
salgueiros (Salix sp.) e en menor medida os amieiros (Alnus glutinosa). No que se refire ao estrato arbustivo,
esta zona está ocupada por formacións vexetais leñosas, de plantas de follas pequenas, propias do clima
atlántico e de solos pobres como son os toxos (Ulex sp.), xestas (Cytisus sp.), breixos ou queirugas (Erica sp.,
Calluna vulgaris). Estas formacións son especialmente frecuentes na orla litoral, nas zonas máis expostas aos
ventos marítimos, onde só persiste unha vexetación de tipo almofadillado e de escaso porte. Nas zonas pretas
á costa, de fortes pendentes, e faltas dun estrato edáfico minimamente desenvolto, o único tipo de vexetación
existente son liques. As zonas agrícolas están orientadas principalmente ao autoconsumo e á alimentación de
gando doméstico. En porcentaxe sobre o total de terras destinadas a uso agrícola destacan os cultivos
forraxeiros e as praderías polifíticas ben sexan de dente ou sega, seguidas de cereais de gran e leguminosas
aínda que estas últimas en moita menor importancia.
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Ilustración 7. Mapa de usos do solo. Fonte: Xunta de Galicia (2003).

En canto á fauna de Muxía son de especial relevancia os anfibios, que forman o grupo máis destacado en canto
ao seu valor de conservación, con moitas especies endémicas (como a saramaganta e o sapiño pintoxo) e
algunha delas incluso de interese comunitario(como o sapo corriqueiro ou a rá patilonga). A súa conservación
depende dunha coidada xestión das ribeiras e leitos dos cursos fluviais.
ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS
Boa parte do territorio muxián forma parte da Rede Narura 2000. En concreto trátase da Zona de Especial
Conservación (ZEC) Costa da Morte (ES014ZECES1110005). A súa costa está considerada dentro das Áreas
Importantes para a Conservación das Aves e a Biodiversidade en España (IBA). Ademais, a zona de Nemiña está
dentro do plan de protección da píllara das dunas (Charadrius alexandrinus) que é un dos habitantes máis
emblemáticos e ameazados dos areais galegos.
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Ilustración 8. Mapa de espazos protexidos. Fonte: Xunta de Galicia.

1.2.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO
PRINCIPAIS SECTORES DE ACTIVDADE
Muxía, como toda a Costa da Morte é unha área do territorio galego esencialmente rural, onde a poboación,
considerablemente envellecida, diminúe progresivamente. Ata hai poucos anos, predominaba a actividade
propia do sector primario, unha situación que foi cambiando ao xurdir outros sectores que van alcanzando unha
importancia cada vez maior. Neste sentido, hai que sinalar especialmente o turismo.
Muxía presenta importantes recursos turísticos nos que centrar a súa oferta e demanda de lecer baseados na
súa historia, tradicións, gastronomía, así como no seu atractivo natural e xeográfico, sen esquecer a súa
participación no tramo último do Camiño de Santiago con peregrinacións a Fisterra e Muxía xa documentadas
no século XII e o “Camiño dos faros”, unha ruta de sendeirismo de 200 kilómetros que une Malpica con Fisterra
á beira do mar. Todas estas características farían pensar nunha zona cun potencial turístico moi importante e
unha forte capacidade de atracción dun gran número de visitantes, aínda que cun potencial aínda por
desenvolver. Destacan os datos de alta ocupación do Parador “Costa da Morte” que abriu as súas portas en
xuño de 2020. Os turistas que vistan a zona son esencialmente españois e galegos.
Como indicador económico estudouse o PIB, que é a diferenza entre a produción de bens e servizos e o
consumo intermedio, referido a todos os sectores económicos e institucionais. Do mesmo xeito que no resto
de Galicia, nesta zona o PIB veu aumentando ao longo dos últimos anos, aínda que no ano 2012 houbo unha
baixada. No 2016, último ano do que se dispoñen datos, o PIB de Muxía foi de 67.320.000 euros, o que
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corresponde a 13.357 euros por habitante, o cal se sitúa bastante por debaixo da media da provincia de A
Coruña (24.328 euros/habitante) e tamén da media galega ( 21.727 euros/habitante). Cómpre destacar a
aportación do sector pesqueiro a este PIB, está entre o 10 e o 20% en Muxía segundo un estudo da Xunta de
Galicia de 20151.
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Gráfico 1. PIB por habitante en Muxía. Fonte: IGE, 2016.

O sector primario, composto polas actividades de agricultura e pesca, experimenta unha importante regresión
desde o ano 1991 en toda a comarca de Fisterra. En todos os concellos prodúcese unha diminución do número
de efectivos empregados, sendo máis notable nas comarcas máis ao norte. Pola contra, os concellos situados
máis ao sur presentan unha redución menor. O sector primario representaba en 2016 o 12% do Valor Engadido
Bruto (VEB) na comarca. En canto á afiliación á Seguridade Social por sectores, en xuño de 2020 os datos eran
os seguintes:

1

SECTOR

AFILIACIÓNS

Agricultura e pesca

369

Industria

125

Construción

178

Servizos

724

Pode consultarse en: https://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/AnaliseSectorPesca.pdf
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Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

26%

52%

9%
13%

Gráfico 2. Afiliación á SS en Muxía por sectores. Fonte: IGE, 2020.

No sector secundario, que recolle a industria e construción, prodúcese un aumento significativo de poboación
ocupada en todas as comarcas. O sector servizos tamén experimentou importantes aumentos de poboación
ocupada nos últimos anos, sendo o sector con maior taxa de actividade debido ao fomento do turismo na zona.
No ano 2016 comercio transporte e hostalería representaron o 18% do VEB da comarca.
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fabricación de outros produtos
minerais non metálicos
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Sanidade e outros
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20%

Actividades de
información, financeiros,
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16%

Comercio, transporte e
hostalería
18%

Sector primario
12%

Industria agroalimentaria
1%

Metalurxia e produtos
metálicos, electrónicos,
eléctricos e maquinaria
12%

Enerxía, suministro
de auga e xestión de
residuos
10%
Construción
9%

Madeira, papel e
mobles
1%

Fabricación de material
de transporte e grandes
reparacións industriais
0%

Resto da industria
1%

Gráfico 3. Valor engadido bruto (VEB) na comarca de Fisterra por rama de actividade. Fonte: IGE, 2016
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No ano 2018 había 587 empresas con sede en Muxía, das cales a maioría eran persoas físicas (485), existindo 6
cooperativas, 47 S.L. e ningunha S.A.
EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN
A poboación do municipio de Muxía segundo o padrón de 2.019 ascendía a 4.657 habitantes. No seguinte cadro
pódese observar a evolución da poboación dende 1981. O descenso é progresivo, como na maioría de
municipios galegos, e vense producindo de maneira ininterrompida dende 1950, ano no que a poboación
chegou a 7.612 habitantes.
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Gráfico 4. Evolución da poboación 1981-2019. Fonte: IGE.

En canto á estrutura da poboación, Muxía presenta a clásica estrutura da pirámide invertida. O forte
avellentamento da poboación, derivado dos movementos migratorios que afectan a un estrato de xente nova,
ten como consecuencias o aumento da mortalidade e o descenso da natalidade, o cal da como resultado un
crecemento natural negativo. As dificultades para acadar o relevo xeracional acúsase cun saldo migratorio
negativo que aumenta a perda de poboación.
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Gráfico 5. Pirámide poboacional de Muxía, 2019. Fonte: IGE.

Por parroquias, a meirande parte da poboación (un 31%) concéntrase no núcleo urbán, en Muxía. Tal e como
se pode apreciar na táboa adxunta, a seguinte parroquia máis poboada é San Martiño de Ozón, seguida de
Moirame. As parroquias menos poboadas son Touriñán e Santiso de Vuitrón.

PARROQUIA

TOTAL

HOMES

MULLERES

BARDULLAS (SAN XOÁN)

97

44

53

SANTISO DE VUITURÓN (SAN TIRSO)

59

23

36

CABERTA (SAN FINS)

102

49

53

COUCIEIRO (SAN PEDRO)

340

176

164

FRIXE (SANTA LOCACIA)

198

92

106

LEIS DE NEMANCOS (SAN PEDRO)

89

37

52

MORAIME (SAN XULIÁN)

776

373

403

MORQUINTIÁN (SANTA MARÍA)

155

69

86

MUXÍA (SANTA MARÍA)

1471

742

729

NEMIÑA (SAN CRISTOVO)

101

49

52

NOSA SEÑORA DA O (SANTA MARÍA)

86

42

44

SAN MARTIÑO DE OZÓN (SAN MARTIÑO)

790

366

424

TOURIÑÁN (SAN MARTIÑO)

69

40

29

VILASTOSE (SAN CIBRÁN)

324

158

166

Táboa 1. Poboación por parroquias. Fonte: IGE, 2019.
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1.3. CLIMA ACTUAL E PROXECCIÓNS CLIMÁTICAS
Muxía atópase situada nunha zona de clima morno, quedando xeralmente baixo a influencia estabilizadora do
anticiclón das Azores, aínda que as veces vese afectado polas masas frías formadas polo aire polar marítimo e
polar continental. A corrente cálida do Golfo impide a chegada ata as costas da corrente fría de El Labrador,
producindo unha especial suavidade térmica. En conclusión , o clima de Muxía vese afectado, a groso modo,
polo anticiclón subtropical atlántico das Azores coa súa carga de aire pesado que proporciona estabilidade
atmosférica e por tanto tempo despexado e polas baixas presións do Atlántico Norte portadoras de
inestabilidade. Así, podemos incluílo no dominio climático Oceánico-húmido.
A nivel xeral, pódese afirmar que as características climatolóxicas da comarca correspóndense cun clima
mesotérmico II perhúmedo segundo Thornthuaite, e segundo Allué atopámonos na subrexión fitoclimática V
(VI) ou Atlántico (europeo). A zona presenta un clima tépedo cálido. As características básicas deste clima son:
➢
➢
➢
➢

Clima sen ningún período árido.
Clima non de alta montaña (altitude menor a 1500 metros).
Estación fría curta (media do mes máis frío superior aos 6º C).
Correspondencias fisionómico-climáticas: Quercus pubescens, Quercus robur- Calluna vulgaris e
Genista florida- Quercus pyrenaica.

Segundo a clasificación de Papadakis, os valores climatolóxicos existentes na zona encadran ao clima nun
inverno tipo avena cálido, e verán tipo Millo, sendo o réxime de humidade húmido. As diferentes zonas do
territorio posúen un clima oceánico similar ao resto da costa galega. Temperaturas suaves que oscilan entre os
18º e os 25º no verán e entre 8º e 12º no inverno. As precipitacións son abundantes, ao redor de 1.000 mm
anuais. Outubro, novembro, decembro e xaneiro adoitan ser meses máis chuviosos; xuño, xullo e agosto os
máis secos.
Debe considerarse á Costa da Morte como un territorio húmido ou chuvioso, nos cales a suma das
precipitacións anuais é superior á evaporación. É especialmente acentuado o déficit hídrico nos meses de verán,
polo que os chans con maiores problemas de retención hídrica acusarano en maior medida.
En resumo, gran parte do ano é chuvioso na Costa da Morte e a choiva ofrece a finura e regularidade das propias
da Europa noroccidental. Os chans son propios de zona de invernos húmidos. A persistencia e contía das súas
choivas explican a abundancia das correntes dos seus ríos e o carácter e frondosidade da súa vexetación.
No seguinte climograma, realizado cos datos da estación meteorolóxica de Camariñas, que é a máis próxima e
cuias cacarerísticas de altitude son semellantes ás de Muxía, pode verse que no ano máis próximo dos que se
dispoñen datos (2019) tan só nos meses de xullo e agosto o o monto pluviométrico en mm é inferior ao dobre
da temperatura media do mes.
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Gráfico 6. Diagrama de Gausen para o ano 2019. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Estación de Camariñas
(Meteogalicia)

En canto aos ventos, cómpre sinalar que nas zonas costeiras máis expostas son frecuentes fortes ventos
acompañados de densas néboas. As características climáticas da Costa da Morte son dunha extrema humidade
pola gran cantidade de precipitacións, e dunha temperatura morna e suave. Os invernos son húmidos,
temperados e longos. Os veráns, curtos e frescos, en xeral.
A temperatura non ten grandes variacións nas distintas estacións, así como entre as diúrnas e nocturnas. De
cando en cando o termómetro chega a 0º nesta comarca. A temperatura media, en canto á súa gráfica anual,
na mínima no mes de xaneiro, é de 8 º; e a máxima en agosto, de 20 º. O réxime de presións, así como o de
ventos, depende, como en toda Europa occidental, do xogo e variacións de posición respectiva das áreas e focos
ciclónicos e anticiclónicos.
Poden apreciarse dúas máximas e dúas mínimas de presións: a finais de xaneiro ou nos primeiros días do mes
de febreiro, adoita conseguir a presión atmosférica o seu máximo valor; decrece despois en abril ou principio
de maio, para chegar ao mínimo proximamente como no resto de España. Logo, a presión aumenta de novo
chegando a un máximo algo menor nos meses de xullo a setembro, aínda que neste último, descende
lentamente para chegar ao mínimo, sempre alto, en outubro ou novembro e crece despois ao final do ano cara
ao máximo do inverno.
Como terra aberta ao Atlántico, atópase poderosamente influída polos ventos, especialmente os que veñen do
mar que azoutan fortemente as súas costas, penetran ao interior polas cortaduras e os vales, e chegan con
menos violencia ás chairas do interior. Na zona dominan os ventos do primeiro e terceiro cuadrante, algunhas
veces os do cuarto e moi poucas os do segundo. A pureza da atmosfera está xeralmente sostida polo nordeste;
as grandes choivas, polo suroeste. Os demais ventos adoitan ser de curta duración e dan á atmosfera unha
fisonomía particular, determinando diversos fenómenos.
Prodúcese un volume de vento superior durante as horas nocturnas que durante as diúrnas. O oeste é vento
de transición ao nordeste que se sobrevén con pouca intensidade despois das choivas. Cando sopra impetuoso
é de transición ao noroeste e produce rápidos orballos acompañados, ás veces, de cativas granizadas.
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O noroeste cobre a atmosfera, determina repentinos orballos con violentos refachos e descenso de
temperatura. Ás veces, excita a electricidade atmosférica e produce tronadas tan pouco duradeiras como
repetidas.
O norte é un vento inconstante e de transición ao nordeste e no verán produce as néboas que velan os cumes
das montañas. O leste, vento quente, seco e pouco sensible, só sopra nos ardentes días do verán. Cando reina,
fórmanse lentamente grosas nubes de aspecto caprichoso, inmóbiles e fortemente electrizadas que durante
as tardes producen tronadas de longa duración e abundante choiva en grosas pingas. Estas nubes desaparecen
pola noite.
O sueste, máis frecuente, produce case os efectos do anterior, pero é máis húmido. O sur é causa da constante
e choiva miúda, da fría néboa, que se forma, ás veces, durante o inverno sobre a comarca.
Hai que facer observar que frecuentemente se aprecian como ventos do oeste no verán as brisas do mar que
sopran nesa dirección durante o día e que non teñen influencia ningunha na atmosfera, porque a súa corrente
é moi baixa.
Do exame comparativo das observacións meteorolóxicas dedúcese que: os ventos norte e os do seu cuadrante
manteñen sereno o ceo e son fríos; o oeste é variable, con orballos fortes; o sur é de choivas continuas e
mornas; o leste produce cambios con choivas; que é frecuente ver os ventos atopados un superior e outro
inferior; que os fríos se observan cos ventos do norte, nordeste, noroeste e nor-noroeste; e que os ventos do
leste e sueste son quentes, pesados e precursores de borrascas nas tardes do verán.
Zona de gran nebulosidade como case todas as da rexión galega, escasos son os días durante o ano en que o
ceo se atopa completamente despexado e soamente supérana, en Europa, Irlanda do Norte, Escocia
setentrional e as Illas Feroe. A nebulosidade é de 6, semellante á de Inglaterra, Bretaña e Alemaña do Norte,
infundindo gran suavidade á paisaxe coa néboa.
Destes caracteres climatolóxicos da Costa da Morte, dedúcese a gran abundancia de choivas que caracterizan
o seu réxime pluviométrico, que facilita a agricultura. A repartición das choivas non é igual en toda a comarca,
xa que se acusa unha lixeira diminución destas no seu parte oriental. A Costa da Morte exposta directamente
ao influxo dos ventos do oeste e suroeste, explica as choivas abundantes que caen sobre os seus terreos durante
a maior parte do ano. A estación seca comprende os meses de xullo, agosto e parte dos meses de xuño e
setembro, nos cales apenas se producen choivas de consideración. Esta gran cantidade de precipitacións indica
que a descomposición e alteración das súas rocas non soamente débese á súa antigüidade, senón tamén ás
choivas abundantes.
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Gráfico 7. Rosa dos ventos de Muxía segundo os datos da estación de Camriñas e segundo o modelo WRF de
Meteogalicia. Fonte: Meteogalicia.

Se analizamos as temperaturas medias e as precipitacións anuais dos últimos anos vemos como as
temperaturas se mantiveron constantes, arredor dos 14º e as precipitacións arredor dos 1.000 mm ou l/m2.
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Nota: No ano 2012 non se dispoñen datos do mes de xullo. No ano 2013 non hai datos dos meses de marzo e abril. Isto xera
desviacións tanto na media das temperaturas como no cómputo das precipitacións totais do ano.
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Gráfico 8. Evolución das precipitacións anuais e temperaturas medias (2010-2019). Fonte: Elaboración propia cos datos
da Estación Meteorolóxica de Camariñas (Meteogalicia).

Se facemos unha análise máis detalladas no referente á media das temperaturas máximas mensuais
observamos unha lixeira tendencia á alza, especialmente na primaveira e verán, tal e como se pode observar
nas seguintes gráficas.
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Gráfico 9. Media das temperaturas máximas (2010-2020). Fonte: Elaboración propia cos datos da Estación Meteorolóxica
de Camariñas (Meteogalicia).

PROXECCIÓNS CLIMÁTICAS 2061-2090
Ao falar de cambio climático falamos da variación global do clima da Terra. Dita variación prodúcese sobre os
diferentes parámetros climáticos como son temperatura, precipitación, humidade, etc. No ano 2016, a
Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, pertencente á Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia publicou
o INFORME DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GALICIA 2012-2015. Neste informe recóllense os datos relativos á
variación do clima nos diferentes concellos galegos.
➢ TEMPERATURA MÁXIMA: Os resultados da análise de MeteoGalicia respecto das proxeccións de
temperatura máxima, para o período 2061-2090, tendo en conta o peor dos escenarios, indican con
claridade unha tendencia ao aumento dos valores. Se consideramos á mediana (o valor mais probable)
de todos os modelos rexionais usados no estudio, este aumento estaría entre os 3°C e os 4°C no verán
e entre 2°C e 3°C no inverno e na media anual.
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Ilustración 9. - - Cambio da temperatura máxima anual, no inverno e no verán en °C. Móstranse as diferenzas do valor
medio 2061-2090 con respecto a 1971-2000 en °C. Para cada concello móstrase a mediana (o valor mais probable), das
11 proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte: “Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015”

➢ VAGAS DE CALOR: Unha vaga de calor defínese caso como período consecutivo de polo menos 6 días
cunha temperatura máxima 5 graos por encima da media climatolóxica estival (Xuño-Agosto) durante
o período de referencia 1971-2000. Os resultados das proxeccións, realizadas por MeteoGalicia,
respecto do cambio na duración media das vagas de calor ao longo do ano, amosan que en Muxía as
vagas de calor non serán un fenómeno que amose unha grande variación, entre 0 e 2 días.

Ilustración 10. Cambio na duración promedio das vagas de calor ao
longo do ano. Para cada concello móstrase a mediana (o valor mais
probable) das 11 proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte:
“Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015”.

➢ TEMPERATURAS MÍNIMAS: Os resultados de MeteoGalicia para o caso das temperaturas mínimas a
nivel anual, para o mesmo período (2061-2090) e escenario, tamén amosan un aumento respecto a
1971-2000, pero non tan acusado como no caso das temperaturas máximas. De feito, Muxía, como a
meirande parte de Galicia quedaría con aumentos entre 2°C e 3°C e soamente as comarcas máis ao
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sur e ao leste superarían eses 3°C.

Ilustración 11. Cambio da temperatura mínima anual, no inverno e no verán en °C. Móstranse as diferenzas do valor
medio 2061-2090 con respecto a 1971-2000 en °C. Para cada concello móstrase a mediana (o valor mais probable), das
11 proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte: “Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015”.

➢ DÍAS CÁLIDOS: Segundo MeteoGalicia, no caso dos días cálidos, definidos como aqueles nos que a
temperatura máxima supere o percentil 95, pódese apreciar un claro aumento na frecuencia de
aparición. De cara a finais de século, estes días aparecerán entre un 10 e un 20% máis en media.

Ilustración 12.Porcentaxe de días cálidos ao longo de todo o ano.
Para cada concello móstrase a mediana (o valor mais probable)
das 11 proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte:
“Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015”.
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➢ NOITES CÁLIDAS: Segundo MeteoGalicia, como cabe esperar, a situación é de aumento na porcentaxe
das noites cálidas, é dicir, aquelas nas que a temperatura non descende por debaixo do percentil 95 da
temperatura mínima. Se na actualidade temos menos dun 5% deste tipo de noites, no futuro (20612090), teremos entre un 20 e un 30%.

Ilustración 13. Porcentaxe de noites cálidas ao longo de todo o ano. Para
cada concello móstrase a mediana (o valor mais probable) das 11
proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte: “Informe de
cambio climático de Galicia 2012-20

➢ XEADAS: O número de xeadas tende a diminuír en Galicia especialmente na parte continental, cara o
sueste. Non obstante, en Muxía a variación nos días de xeada sitúase entre 0 e -10.

Ilustración 14. Cambio na duración promedio no número de días
con xeada ao longo do ano. Para cada concello móstrase a
mediana (o valor mais probable) das 11 proxeccións obtidas dos
11 modelos rexionais. Fonte: “Informe de cambio climático de
Galicia 20
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➢ NOITES E DÍAS FRÍOS: O número de días fríos son aqueles nos que o valor máximo quede por debaixo
do percentil 5, e vemos que nas proxeccións tenden a desaparecer, quedando en promedio anual en
xeral, por debaixo do 1% e soamente algún modelo concreto predí que eses días poden aparecer entre
o 1 e o 2%. Se vemos con detalle cada unha das catro estacións do ano, soamente en primavera saímos
deste patrón, posto que nalgún caso, os modelos nos din que estes días poderían aparecer entre o 2 e
o 3% dos días.

Ilustración 15. Porcentaxe de días e noites frías ao longo de todo o ano. Para cada concello móstrase a mediana (o valor
mais probable) das 11 proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte: “Informe de cambio climático de Galicia
2012-2015”.

➢ PRECIPITACIÓNS: As proxeccións de MeteoGalicia en canto á variación (en %) da precipitación
acumulada anualmente non amosan cambios moi intensos. O déficit de precipitación quedaría entre o
5% e o 10% na media anual. Se entramos nos detalles estación por estación, vemos que no caso do
inverno que a mediana tende a dar cantidades superiores ás rexistradas no clima actual, é dicir, que
choverá entre un 10 e un 20% máis. Na primavera, a tendencia é máis clara cara un déficit de
precipitación, sendo o verán é a estación na que o déficit de choiva é máis acusado, superior ao 35%.
No outono a situación é semellante á da primavera, cun déficit medio xeral entre o 15% e o 20%.
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Ilustración 16. - Variación porcentual na precipitación anual, en inverno e verán. Para cada concello móstrase a mediana
(o valor mais probable) das 11 proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte: “Informe de cambio climático de
Galicia 2012-2015”.

➢ APORTE DA PRECIPITACIÓN INTENSA NA TOTAL: Este concepto respondería á pregunta de se as choivas
extremas achegan moito á choiva total. De acordo aos datos de MeteoGalicia, a porcentaxe de choiva
extrema tende a aumentar. O aumento porcentual máis dos “días moi chuviosos”, que son, á súa vez,
os días cunha precipitación diaria > percentil 95 dos días de choiva (día de choiva = precipitación diaria
> 1mm) é de entre +4 e +8. Con todo, a incerteza das proxeccións para este índice é elevada e non se
pode descartar que o cambio sexa practicamente cero ou mesmo negativo, nese caso, a achega das
choivas extremas á choiva total diminuiría.

Ilustración 17. - Cambio da fracción de precipitación total que
se debe a “días moi chuviosos” ao longo do ano. Para cada
concello móstrase a mediana (o valor mais probable) das 11
proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte: “Informe
de cambio climático de Galicia 2012-2015”.
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➢ DURACIÓN MEDIA DOS PERIODOS SECOS: Un período seco son polo menos 6 días consecutivos con
precipitacións diarias < 1mm. A duración media dos períodos consecutivos secos tende a aumentar.
Os valores máis probables oscilan entre +2 e +4 días.

Ilustración 18. Cambio na duración promedia dos períodos consecutivos secos ao longo do ano. Para cada concello
móstrase a mediana (o valor mais probable) das 11 proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte: “Informe de
cambio climático de Galicia 2012-2015”.

➢ DÍAS DE CHOIVA: O número de días de choiva tende a diminuír con valores máis probables de entre 24 e -28 días ao ano. Como é xeralmente o caso para as variables asociadas á precipitación, a incerteza
das proxeccións tamén é elevada para este índice e non se pode descartar que o número de días de
choiva non cambie ou mesmo aumente.

Ilustración 19. Cambio no número de días de choiva ao longo do ano. Para cada concello móstrase a mediana (o valor
mais probable) das 11 proxeccións obtidas dos 11 modelos rexionais. Fonte: “Informe de cambio climático de Galicia
2012-2015”.
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2. VISIÓN DE FUTURO. OBXECTIVOS E METAS
A historia do concello de Muxía está marcada por unha das maiores catástrofes ecolóxicas do Estado Español:
o vertido de cru derivado do afundimento do Prestige no ano 2002. Non obstante, hoxe en día conta cunha boa
situación de partida para afrontar o desafío do Cambio Climático, pois é un dos dous únicos concellos galegos
que acadou a triple A en sustentabilidade segundo un estudo de investigación publicado en 2019 pola
Universidade de Santiago de Compostela2. No mencionado estudo, a primeira A corresponde a indicadores
sociais, a segunda A é relativa a indicadores económicos e a terceira corresponde a indicadores ambientais
(como a calidade do aire, o consumo de auga e de electricidade, as superficies verdes e peonís, a relación entre
vehículos privados e públicos e as toneladas de residuos recollidas). Ter obtido a triple A significa que estamos
nun concello sustentable, é dicir, que temos a capacidade de desenvolvernos garantindo os recursos e o
benestar da veciñanza.
Muxía é un municipio de clima morno, tradicionalmente vencellado ao sector primario, ao mar e á terra, pero
cunha economía cada vez máis dependente do turismo. Arredor dun 70% do territorio é de uso forestal,
predominando o cultivo intensivo de especies pirófitas como o eucalipto. Esta é quizais unha das maiores
vulnerabilidades de Muxía ante o Cambio Climático, xa que o risco de que aumente o número e intensidade dos
incendios forestais nos próximos anos é alto. Por iso, cómpre potenciar un aproveitamento forestal máis
sustentable, apostando pola multifuncionalidade no uso do monte, evitando o abandono e restaurando a súa
biodiversidade. O Concello continuará coa progresiva mellora da eficiencia enerxética nos edificios municipais
e no alumeamento público para reducir as emisións debidas ao consumo eléctrico, á vez que potenciará a
iniciativa privada local na aposta polas enerxías renovables, a alimentación e o consumo de proximidade. Tamén
é un dos principais obxectivos continuar coa aposta por mellorar a capacidade de resposta hidrolóxica municipal
ante os períodos de seca, cuxo risco é moderado pero debe ser abordado para evitar futuros déficits no
subministro de auga potable.

3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
A organización municipal básica do Concello de Muxía componse polo alcalde ou alcaldesa, tenente de alcalde
e concelleiros e concelleiras.
O equipo de goberno organízase actualmente nas seguintes áreas municipais:
➢ Alcaldía (C .Servizos Sociais, Emprego, Turismo e Medio Ambiente)
➢ Tenencia de Alcaldía e Concelleira de Cultura, Educación, Igualdade e Xuventude
➢ Concelleiro Obras, Parroquias e Medio Ambiente
O Concello conta, ademais, con 19 funcionarios e 15 traballadores como persoal laboral, ademais dos seguintes
postos temporais:

-

Axente de Emprego e Desenvolvemento Local
Animador/a deportivo

2

O estudo é: Embedding environmental, economic and social indicators in the evaluation of the sustainability of the
municipalities of Galicia. Para máis información, ver bibliografía ao final do documento.
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-

Monitor/a de deportes
Peóns servicio recollida lixo
Auxiliares de axuda a domicilio
Grupo servicios múltiples
Limpadores/as

EQUIPO DE COORDINACIÓN DO PACES:
A coordinación, aplicación das medidas e seguimento dos resultados do PAES recaerá na alcaldía e na
concellería de Medio Ambiente, de forma transversal cos departamentos con maior implicación.
•

Alcalde: Santiago M. Toba Campaña

•

Concelleiro responsable de Medio Ambiente, Javier Romar Alvarellos

•

Técnica de Medio Ambiente, Mariánn Sambad.

•

Axente de Desenvolvemento Local (ADL), Anabel Piñeiro.

4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E COMUNICACIÓN COA VECIÑANZA
4.1.

CANLES DE COMUNICACIÓN DO CONCELLO

O Concello ten as seguintes canles de comunicación co público:
• Páxina web do Concello: www.concellomuxia.com
• Redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e Canle de Youtube.

4.2.

PARTICIPACIÓN DA CIDADANÍA A PARTES INTERESADAS NO PACES

A elaboración do PACES contou coa participación de Alcaldía e da Concellaría de Medio Ambiente, sendo
especialmente importante a labor tanto da axente de desenvolvemento local como da técnica de medio
ambiente que participaron na recompilación de datos, informes e documentos, así como na toma de decisións.
A formulación do plan de acción tivo en conta o coñecemento profundo que o persoal empregado municipal
implicado na súa redacción ten da realidade do concello, dos efectos do cambio climático sobre o seu territorio
e dos proxectos desenvolvidos ou formulados pola autoridade municipal nos últimos anos.
A participación e a toma en consideración das opinións da veciñanza nas políticas públicas é unha prioridade
para o Concello de Muxía. Con respecto ás medidas incluídas tanto no Plan de Mitigación como no Plan de
Adaptación, moitas delas son o resultado da toma en consideración das demandas veciñais recollidas ao longo
dos anos nunha interacción directa, típica dos concellos pequenos, ademais fixéronse consultas internas entre
o persoal municipal para a selección e priorización de actuacións.
Alén disto,
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Por outra banda, para a elaboración do PACES deseñouse un proceso participativo on-line que incluíu o
desenvolvemento dunha web propia: http://muxiapoloclima.info e unha sesión presencial nun dos colexios
públicos do Concello.
A información relativa a este proceso recóllese no ANEXO II. DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN E
PARTICIPACIÓN.

5. MITIGACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO
5.1.

XESTIÓN ENERXÉTICA MUNICIPAL

A xestión enerxética do municipio é clave para controlar o consumo de enerxía dos equipos municipais e puntos
de consumo e poder detectar desviacións no consumo e propostas de mellora.
O Concello de Muxía non conta actualmente con ningún sistema de xestión e contabilidade enerxética
propiamente dito, recaendo a tarefa de promover este Plan de Acción así como de asegurar a correcta
implantación do sistema municipal de xestión e contabilidade enerxética na figura da técnica municipal. Os
responsables da xestión enerxética municipal son, en última instancia, o alcalde e o concelleiro de Medio
Ambiente.
O Concello non ten ordenanzas específicas de auga máis alá das relativas a ordenanzas fiscais para as taxas de
abastecemento de auga e servizo de sumidoiros. Ambas tarifas regulan os prezos dos servizos respectivos pero
non incorporan bonos nin estratexias para reducir o consumo de auga e a aplicación de boas prácticas. O
Concello non ten ningunha ordenanza municipal relacionada directamente aforro de enerxía, enerxía renovable
ou cambio climático. O principal distribuidor de enerxía que opera no municipio é Naturgy, mentres que o
municipio non o ten rede de gas natural. Non se detectan outras redes de distribución de enerxía nin existen
acordos de compra de enerxía verde.

5.2. INVENTARIO DE EMISIÓNS
A situación de partida con respecto ao compromiso de redución de emisións de cada un dos concellos adheridos
ao Pacto das Alcaldías exprésase a través dun Inventario de Emisións de Referencia (IER), que debe recoller, por
fonte enerxética e sector a sector, as emisións anuais de gases de efecto invernadoiro no ano escollido como
punto de partida.
5.2.1. METODOLOXÍA
A metodoloxía empregada para a elaboración do IER baseouse nas directrices marcadas pola Oficina Técnica da
Xunta de Galicia para o Pacto das Alcaldías, nas directrices doutros organismos de referencia para o cambio
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climático como o IPCC e o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño (inventario nacional emisións)
e Ecoinvent (análise do ciclo de vida).
Os sectores analizados foron os seguintes:
• Equipamentos, instalacións e edificios municipais, incluíndo o alumeamento exterior
• Edificios residenciais
• Mobilidade (incluíndo frota municipal e transporte privado e comercial)
• Ciclo da auga
• Ciclo dos residuos
Cómprese así o mínimo de 3 sectores clave inventariados requiridos pola plataforma MyCovenant: municipal,
residencial e transporte. Para as emisións dependentes do uso da enerxía determináronse os consumos
diferenciados segundo a fonte empregada e aplicáronse os factores de emisión locais (nacionais) para cada
unha das fontes para o ano 2017. Obtivéronse así as emisións en toneladas de dióxido de carbono (tCO2). Non
se inventariou o efecto de emisións doutros gases procedentes de combustíbeis fósiles.
Así, para o sector municipal empregáronse os datos proporcionados pola contabilidade municipal. Para o sector
residencial partiuse do informe SECH-SPAHOUSEC desenvolvido polo IDAE no ano 2009 e extrapoláronse os
resultados de consumos unitarios de fontes de enerxía dos domicilios (por m2, por habitante e por fogar) á
composición do parque de fogares do ano 2017 en Muxía.
O ano de referencia para o cálculo das emisións de referencia no concello de Muxía é o 2017.
Dentro do sector do transporte utilizáronse os datos de contabilidade municipal para así inventariar os
consumos da frota municipal e, para estimar os consumos do transporte privado e comercial, calculouse o
volume do combustíbel consumido no municipio no ano do inventario, partindo dos volumes subministrados
en 2017 na provincia da Coruña e da composición do parque automobilístico residente no municipio de Muxía.
Para as emisións non dependentes da enerxía (ciclo da auga e dos residuos) tivéronse en conta as emisións de
CH4 e N2O, obtidas a partir dos datos de operación do tratamento de residuos e das augas residuais,
proporcionados polas concesionarias destes servizos municipais.
Ás emisións así obtidas aplicáronselles os respectivos factores de conversión para convertelas en teqCO2 e así
poder incorporalas ó Inventario de emisións de referencia (IER).

5.1.1. CONSUMOS ENERXÉTICOS
O consumo de enerxía no concello de Muxía no ano 2017 estimouse en 79.778,41 MWh, que corresponde a
17,13 MWh/habitante.
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SECTOR
Mobilidade (transporte privado e comercial)
Sector residencial
Alumeamento exterior
Edificios/equipos/instalacións municipais
Mobilidade (flota municipal)
TOTAL

Consumo
(mWh)
49867,98
27635,16
1213,43
590,96
470,88
79778,41

PORCENTAJE
62,51%
34,64%
1,52%
0,74%
0,59%
100,00%

A análise por sectores revela que o sector con maior consumo de enerxía en 2017 foi o dos transporte privado
e comercial (62,51%), seguido do sector residencial (34,64 %). Os servizos e instalacións municipais son
responsables do 2,58 % do consumo enerxético, en concreto un 1,52 % procede do consumo do alumeado
exterior, un 0,74 corresponde a edificios, equipo e instalacións municipais e outro 0,63 % corresponde á flota
municipal de vehículos.

Consumo final de enerxía (MWh)
Mobilidade (flota municipal)
Edificios/equipos/instalacións municipais
Alumeamento exterior
Sector residencial
Mobilidade (transporte privado e comercial)
0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00
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60000,00

Gráfico 10. Consumos de enerxía en Muxía por sectores (ano 2017)

5.1.2. CONSUMO POR TIPO DE ENERXÍA
Con respecto aos tipos de enerxía consumida, o gasóleo aparece como o máis consumido (52%), seguido da
electricidade (19%), outros tipos de biomasa (11%), gasolina( 8%), gasóleo de calefacción (6%) gas licuado (4%)
e outrtos (0,5%).
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Gráfico 11. Distribución dos consumos por tipo de enerxía.

5.1.3. EMISIÓNS ATMOSFÉRICAS
O concello de Muxía emitiu á atmosfera, durante o ano 2017, 23.979,00 tCO2e, o que corresponde a 5,14
tCO2e/hab. Os datos amosan que o transporte privado e comercial é o sector que máis contribúe ás emisións
a través do consumo de combustibles fósiles (especialmente gasóleo). Séguelle o sector residencial, con
emisións resultantes do consumo, sobre todo, de electricidade.

Recollida e
tratamento RSU
5%

Alumeado público
2%

Edificios/equipos/instalacións
municipais
1%
Mobilidade (flota
municipal)
1%

Tratamento de augas
residuais
0%

Sector residencial
32%
Mobilidade
(transporte privado e
comercial)
59%

Gráfico 12. Emisións á atmosfera por sectores no ano 2017
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5.2.

PLAN DE MITIGACIÓN

5.2.1. OBXECTIVOS E ORZAMENTO
Como resultado destas accións, obtívose un obxectivo de redución de emisións de 9.922,57 tCO2e, o que en
relación ao ano 2017 representa unha redución de emisións do 42% para o ano 2030. A distribución de
obxectivos por sectores pode verse na seguinte táboa.

Mobilidade (transporte privado
e comercial)
Sector residencial
Recollida e tratamento RSU
Alumeado público
Edificios/equipos/instalacións
municipais
Mobilidade (flota municipal)
Tratamento de augas residuais
TOTAL

EMISIÓNS 2017
(tCO2e)

Redución de
emisións para
2030

EMISIÓNS 2030
(tCO2e)

Porcentaxe
de redución
2017-2030

14.159,42

6371,74

7.787,68

45%

7.696,15
1.126,50
501,15

2693,65
450,60
300,69

5.002,50
675,90
200,46

35%
40%
60%

244,07

236,75

7,32

97%

142,21
109,50
23.979,00

42,66
0
10.096,09

99,55
109,50
13.882,91

30%
0%*

* Hai unha redución prevista no sistema de bombeo da Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) que se
incluíu no apartado de Edificios/equipos/instalacións municipais (acción ER3).
Táboa 2. Redución de emisións esperadas para 2030 respecto a 2017.

A maior redución porcentual recae sobre o sector dos edificios/equipos/instalacións municipais, que reduce un
97% o seu consumo respecto a 2017. Séguelle o sector do alumeado público cun 60%. As emisións debidas ao
transporte privado e comercial veríanse diminuídas nun 45%, a recollida e tratamento de RSU nun 40% e as
emisións da flota municipal de transporte nun 30%.
Se analizamos a aportación que representa cada un dos sectores analizados sobre a redución total de emisións
para 2030, temos que a máis alta corresponde ao sector do transporte privado e comercial, seguido do sector
residencial (o cal resulta lóxico se temos en conta que son os sectores que xeran a maior parte das emisións
computadas no IER). O sector dos residuos, alumeamento público, edificios/equipos/instalacións municipais e
flota municipal de vehículos, malia que acadan reducións importantes respecto ás emisións de 2017, teñen un
peso moito menor no total, tal e como reflicte o seguinte gráfico.
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Gráfico 13. Porcentaxe de redución de emisións por sectores en 2030 respecto á redución total.

En canto ao orzamento asignado ao Plan de Mitigación, este ascende a un total de 1.249.386 euros, dos cales
un millón corresponde a melloras na eficiencia do alumeamento público e para elo prevese un financiamento
do 80% a través das axudas do IDAE (cofinanciamento do FEDER). Desta cantidade, 14.386 € xa foron

executados na mellora da eficiencia no sistema de bombeo da ETAP.
A seguinte táboa resume as reducións de emisións previstas así como o orzamento asignado por sectores.
SECTOR

REDUCION ANUAL DE
EMSIÓNS 2030 (tCO2e)

INVESTIMENTO
2020-2030 (€)

Edificios/equipos/instalacións
municipais

236,75

149.386*

Alumeado público

300,69

1.000.000**

Mobilidade

6.414,40

35.000

Edificios domésticos

2.693,65

0

450,6

65.000

10.096,09

1.249.386

Recollida e tratamento RSU
TOTAL

*Dos cales 14.386 € xa foron executados
* *Dos cales só o 20% serían fondos propios do Concello
Táboa 3. Investimento e redución de emisións do Plan de Mitigación.
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5.2.2. ACCIÓNS DE MITIGACIÓN RELATIVAS A EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS
As accións referentes aos edificios, equipos e instalacións municipais inciden principalmente no desempeño
enerxético dos edificios, na adquisición de equipos máis eficientes, no aproveitamento de enerxías renovables
e nos cambios de comportamento no emprego de enerxía. Para a elaboración destas propostas realizáronse
dúas visitas de avaliación enerxética (VEEs) seguindo as recomendacións das metodoloxías fixadas por varias
institucións estatais (como a Deputación de Valencia ou a Deputación de Barcelona). O obxecto das VEEs era
coñecer o estado enerxético dos principais edificios ou instalacións seleccionadas polos representantes do
Concello e facer unhas serie de propostas de mellora para o aforro enerxético.
En concreto visitouse:
✓ O edificio do Concello
✓ O edificio e instalacións da EDAR
No Anexo I pode consultarse toda a información relativa ás visitas de avaliación enerxética.

EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

ER1

Auditorías enerxéticas nos edificios municipais

DESCRICIÓN

Esta acción ten como obxectivo coñecer o patrón de consumo de
enerxía dos edificios máis consumidores a través de auditorías
enerxéticas. As auditorías serven para identificar as melloras de
aforro de enerxía máis relevantes para cada edificio e avalialas
técnica e economicamente.
RESPONSÁBEL
Servizos de obras
DATA APROBACIÓN
2021
DATA IMPLEMENTACIÓN
2021-2025
CUSTO ESTIMADO
10.000 € (1.000 euros por edificio aprox.)
IMPACTOS ESTIMADOS EN As auditorías enerxéticas non xeran aforro enerxético de maneira
2030
directa, aínda que si debe desembocar noutras actuacións
concretas que contribúan a conseguir unha redución do consumo
e por tanto das emisións de CO2.
AFORRO ESTIMADO
--EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

ER2

Contratación con criterios medioambientais e de
eficiencia enerxética

DESCRICIÓN

A acción consiste en incorporar criterios ambientais na
adquisición de bens e servizos municipais a partir da definición de
directrices para seguir na ambientalización de compras e
consumo responsable e, por outra banda, os requisitos
ambientais nos pregos de prescricións técnicas ( o cal xa se está a
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facer), co obxectivo de aumentar o peso dos produtos e
prestacións de servizos co mínimo custo ambiental.
RESPONSÁBEL
Servizos de Medio Ambiente. Secretaría.
DATA APROBACIÓN
2021
DATA IMPLEMENTACIÓN
2021-2022
CUSTO ESTIMADO
0€
IMPACTOS ESTIMADOS EN Polo xeral, incluír nos contratos este tipo de cláusulas non xera
2030
aforro enerxético de maneira directa, aínda que realiza un labor
exemplarizante por parte do Concello e fomenta a realización de
actuacións concretas que contribúan a conseguir unha redución
do consumo e por tanto das emisións de CO2.
AFORRO ESTIMADO
--EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

Mellora na eficiencia das bombas da ETAP dos Muíños

ER3
DESCRICIÓN

Esta acción tivo como obxectivo mellorar a eficiencia enerxética
na ETAP mediante a mellora do bombeo e a instalación dun
sistema de sincronización de motores.
RESPONSÁBEL
Servizos de obras
DATA APROBACIÓN
2020
DATA IMPLEMENTACIÓN
2020
CUSTO
14.386 €
IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución das emisións de CO2 da ETAP un 25%.
2030
Un total de 43,93 tCO2e anuais.
AFORRO ESTIMADO
EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

ER4

Compra de enerxía verde certificada

DESCRICIÓN

Substitución dun mínimo do 30% do consumo dos actuais
contratos de subministración eléctrica municipal pola compra de
enerxía verde certificada procedente de fontes renovables.
RESPONSÁBEL
Alcaldía
DATA APROBACIÓN
--DATA IMPLEMENTACIÓN
2022-2023
CUSTO ESTIMADO
Esta medida incrementará o prezo da electricidade entre 0,5 e 1
€/ MWh o cal pode incrementar o custo aproximadamente 200
euros ao ano (non se tivo en conta como custo de investimento).
IMPACTOS ESTIMADOS EN O 30% do consumo enerxético dos edificios municipais terá
2030
emisións cero ao ser substituído. O cal corresponde ao un aforro
73,21 tCO2e anuais
AFORRO ESTIMADO

---
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EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

ER5

Implantación de enerxías renovables e outras actuacións
de eficiencia enerxética na Casa do Concello

DESCRICIÓN

Esta acción sae das conclusións da VEE. Prevese unha acción por
fases, dependente de subvencións europeas, incluíndo as
seguintes actuacións:
I.
Instalación dun sistema de programación da calefacción
por temperatura de consigna e utilización de espazos
II.
Instalación de paneis solares fotovoltaicos
III.
Cambio de sistema de calefacción eléctrico por aerotermia
e instalación de paneis solares térmicos.
RESPONSÁBEL
Servizos de obras
DATA APROBACIÓN
--DATA IMPLEMENTACIÓN
2022-2030
CUSTO ESTIMADO
Estímase un custo de 85.000 €. Por paquetes:
I: 2.000 €
II. 23.000 €
II. 60.000 €
IMPACTOS ESTIMADOS EN I: Redución das emisións relativas á calefacción do edificio nun
2030
10%
II. Redución das emisións relativas á electricidade total do
edificio nun 50%
II. Redución das emisións relativas á calefacción do edificio nun
60%
(En total, unha redución de 11,3 tCO2e ao ano)
AFORRO ESTIMADO
I: 320 €/ano
II. 2.500 €/ano
III. 2.000 €/ano
EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

ER6

Renovación de lámpadas a LED nos edificios municipais

DESCRICIÓN

Esta acción ten como obxectivo a substitución progresiva das
actuais lámpadas de alto consumo por lámpadas LED que permite
un substancial incremento do aforro no consumo.
RESPONSÁBEL
Alcaldía
DATA APROBACIÓN
--DATA IMPLEMENTACIÓN
2022-2030
CUSTO ESTIMADO
40.000 (entre 3.000 e 8.000 € por edificio)
IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución das emisións de todos os edificios municipais nun 45%,
2030
En total, unha redución de 109,82 tCO2e ao ano .
AFORRO ESTIMADO
45.200 €/ano
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5.2.3. ACCIÓNS DE MITIGACIÓN RELATIVAS A ALUMEAMENTO PÚBLICO
No referente ao gasto do alumeamento público, a principal acción que se contempla realizar é o paso á
tecnoloxía LED e eliminación de luminarias obsoletas. O orzamento estimado para esta acción é de 1 millón de
euros e para elo prevese un financiamento do 80% a través das axudas para alumeamento exterior do IDAE
(cofinanciamento do FEDER).

ALUMEAMENTO PÚBLICO

AP1

Cambio a tecnoloxía LED no alumeamento exterior

DESCRICIÓN

Accións de mellora no alumeamento público, incluíndo cambio a
tecnoloxía LED no conxunto do alumeamento exterior de Muxía.

RESPONSÁBEL

Servizos de obras

DATA APROBACIÓN

2021

DATA IMPLEMENTACIÓN

2022-2023

CUSTO ESTIMADO

1 M € (80% IDAE)

IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución das emisións nun 60%. Unha redución total de 300,69
2030
tCO2e anuais.
AFORRO ESTIMADO

100.000 € ao ano

5.2.4. ACCIÓNS DE MITIGACIÓN RELATIVAS A MOBILIDADE E TRANSPORTES
As accións no eido dos transportes abranguen as frotas municipais e o transporte privado e comercial e inciden
no fomento do coche eléctrico no sector privado e tamén na importancia das iniciativas locais arredor do
concepto de alimentación e consumo “km 0”.

MOBILIDADE

M1

Incorporación dun sistema de tarxetas para a flota
municipal e cambio do punto de subministro

DESCRICIÓN

Esta acción ten como obxectivo a diminución dos consumos da
flota de vehículos municipal mediante a incorporación dun
sistema de xestión dos puntos de subministro incluíndo un
depósito propio con condicións axeitadas.

RESPONSÁBEL

Servizos de obras

DATA APROBACIÓN

2021
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DATA IMPLEMENTACIÓN

2021

CUSTO ESTIMADO

0€

IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución das emisións nun 30% (o que supón unha diminución
2030
de 58,73 tCO2e anuais)
AFORRO ESTIMADO

Redución do 30% no consumo de combustible da flota municipal,
o que supón unha redución anual de 42,6 tCO2e.

MOBILIDADE

M2

Fomento e apoio dos puntos de recarga para vehículos
eléctricos

DESCRICIÓN

Malia que non se prevé un sistema municipal de recarga para
vehículos eléctricos, si se pretende fomentar a instalación privada
por parte das empresas e establecementos do concello (xa existe
un punto no Parador de Turismo). O obxectivo é a adquisición
progresiva deste tipo de vehículos entre a poboación e lograr
reducir as emisións de CO2 asociadas aos combustibles dos
vehículos convencionais. Farase mediante unha labor de
información e asesoramento sen descartar estímulos de caracter
fiscal.

RESPONSÁBEL

Medio Ambiente. Obras.

DATA APROBACIÓN

2021

DATA IMPLEMENTACIÓN

2021-2030

CUSTO ESTIMADO

---

IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución do consumo de combustibles de transporte privado e
2030
comercial nun 30%. Un total de 4.247,8 tCO2e
AFORRO ESTIMADO

---

MOBILIDADE

M3

Instalación de aparcamentos de bicicletas no municipio
e fomento da mobilidade a pé e en bici

DESCRICIÓN

O obxectivo desta acción é concienciar e fomentar, dende o
Servizo de deportes do Concello, os desprazamentos en bici e a pé
entre a veciñanza, o cal contribúe, non só á mitigación do Cambio
Climático senón tamén á saúde da poboación. Tamén se instalarán
máis aparcamentos de bicicletas no termo municipal como
medida para o fomento dunha mobilidade máis sustentábel.

RESPONSÁBEL

Servizo de deportes
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DATA APROBACIÓN

2021

DATA IMPLEMENTACIÓN

2021-2025

CUSTO ESTIMADO

15.000

IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución das emisións do transporte privado e comercial nun
2030
5%. O que supón unha redución anual de 707,97 tCO2e
AFORRO ESTIMADO

---

MOBILIDADE

M4

Muxía rural, slow food

DESCRICIÓN

Trátase dunha iniciativa da Asociación Muxía Turismo Rural
apoiada dende o Concello para promover unha alimentación de
proximidade (“km 0”) e un turismo sustentábel. O apoio
concrétase na participación e impulso de xornadas, difusión en
feiras de Turismo e outras canles. Esta acción permite reducir as
emisións derivadas do transporte de alimentos3.

RESPONSÁBEL

Área de Turismo

DATA APROBACIÓN

2017

DATA IMPLEMENTACIÓN

2017-2025

CUSTO ESTIMADO

20.000 €

IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución das emisións do transporte privado e comercial nun
2030
10%. O que supón unha redución anual de 1.415,94 tCO2e
AFORRO ESTIMADO

---

5.2.5. ACCIÓNS DE MITIGACIÓN RELATIVAS A EDIFICIOS DOMÉSTICOS
As accións referentes aos edificios domésticos teñen como principal obxectivo a formación/sensibilización de
persoas e técnicos que conduzan ao cambio de comportamento no emprego de enerxía. Prevese como acción
a solicitude de declaración dunha Área de Rehabilitación Integral -ARI- no concello e a posterior xestión do
programa de subvencións á rehabilitación e reurbanización. Esta acción non se concretou en orzamento ao ser
moi difícil estimar o tipo de actuación.

3

O actual sistema agroalimentario mundial é o terceiro maior causante de gases de efecto invernadoiro do mundo, só
por debaixo das emisións que emiten en total EE.UU e China. Segundo o Informe “Solos e cambio climático” (2019)
aprobado en Xenebra polo Panel Intergobernamental de Expertos en Cambio Climático ( IPCC) da ONU, é imposible
manter uns niveis de temperatura seguros se non hai tamén unha transformación do modelo de produción de alimentos
e na xestión dos solos e as terras do planeta.
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EDIFICIOS DOMÉSTICOS

RESPONSÁBEL

Servizo de asesoramento en materia de eficiencia enerxética e
enerxías renovables
A Concello facilita información ás empresas e particulares
empresas en relación ás subvencións do INEGA a través de mailing
e redes sociais. A aquelas persoas interesadas facilítaselle
información de forma presencial ou telefónica sobre todos os
trámites a seguir.
Promoción Económica; Servizos Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2020

DATA IMPLEMENTACIÓN

2020-2025

CUSTO ESTIMADO

0€

ED1
DESCRICIÓN

IMPACTOS ESTIMADOS EN 2030: Redución 15% consumo enerxía doméstica, o que supón
unha redución de emisións de 1.154,42 tCO2e
2020 E 2030

EDIFICIOS DOMÉSTICOS

ED2

Fomento da ARI do Camiño Área de Rehabilitaición Integral

RESPONSÁBEL

Asesoramento na tramitación do programa de subvencións á
rehabilitación e reurbanización.
Alcaldía. Servizo de Obras.

DATA APROBACIÓN

2021

DATA IMPLEMENTACIÓN

2021-2025

CUSTO ESTIMADO

0€

DESCRICIÓN

IMPACTOS ESTIMADOS EN 2030: Redución 20% do consumo enerxía doméstica total de
Muxía, o que supón unha redución de emisións de 1.539,23 tCO2e
2020 E 2030

5.2.6. ACCIÓNS DE MITIGACIÓN RELATIVAS AOS RESIDUOS
As accións no sector dos residuos teñen como principal obxectivo a formación, divulgación e sensibilización de
cidadáns e técnicos sobre a racionalización no consumo de recursos e a redución de residuos enviados ao
vertedoiro coa implantación de sistemas de compostaxe e o aumento da recollida selectiva.
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RESIDUOS

R1

Servizo de recollida de plásticos agrícolas

RESPONSÁBEL

Durante anos, o Concello estivo adherido a un convenio da Xunta
de Galicia para a recollida de plásticos agrícolas de maneira
gratuíta. Unha vez terminado, o Concello asumirá o gasto de
continuar recollendo os plásticos agrícolas no punto limpo.
Servizos Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2020

DATA IMPLEMENTACIÓN

2020-2025

CUSTO ESTIMADO

10.000 €

DESCRICIÓN

IMPACTOS ESTIMADOS EN --2020 E 2030

RESIDUOS

R2

Campaña de difusión e sensibilización sobre os residuos

RESPONSÁBEL

Durante anos e actualmente lévanse a cabo unha serie de
campañas de sensibilización-difusión ambiental nos colexios de
primaria (ceip Virxe da Barca, ceip Os Muíños, ceip Eduardo Noya)
e instituto de ensinanza secundaria do concello Ramón Caamaño.
Nestas campañas fanse charlas sobre a separación de residuos
nos fogares, a súa axeitada recollida nos contedores e a súa
posterior reciclaxe. Tamén se trataban os temas como a recollida
de voluminosos e outros produtos que non son obxecto da
recollida domiciliaria de residuos, para o seu posterior traslado ao
Punto Limpo Municipal.
Servizos Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2018

DATA IMPLEMENTACIÓN

2020-2025

CUSTO ESTIMADO

25.000 €

DESCRICIÓN

IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución 10 % emisións procedentes da xestión de residuos. O
que representa unha diminución de 112,65 tCO2e anuais.
2020 E 2030
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RESIDUOS

R3

Redución da fracción orgánica mediante a implantación
da compostaxe comunitaria

RESPONSÁBEL

Proxecto para a instalación de composteiros comunitarios no
termo municipal que se usarán para abono in situ e permitirán a
xestión da fracción orgánica sen custo e emisións 0.
Servizos Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2022

DATA IMPLEMENTACIÓN

2022-2025

CUSTO ESTIMADO

30.000 €

DESCRICIÓN

IMPACTOS ESTIMADOS EN Redución 30% emisións procedentes da xestión de residuos. O
que representa unha diminución de 337,95 tCO2e anuais.
2020 E 2030

RESIDUOS

R4

Implantación da administración electrónica local e
eliminación do papel nas tarefas do Concello

RESPONSÁBEL

Esta acción pretende reducir case por completo o uso do papel na
Administración local, o cal ten indubidables beneficios ambientais
ademais de xerar unha redución dos residuos da fracción
correspondente e contribuír a mitigar os GEI.
Alcaldía. Medio Ambiente.

DATA APROBACIÓN

2020

DATA IMPLEMENTACIÓN

2020-2030

CUSTO ESTIMADO

0€

DESCRICIÓN

IMPACTOS ESTIMADOS EN É complicado imputar unha redución de emisións directa en
referencia ao IER municipal, pero tense en conta que esta acción
2020 E 2030
repercute na mitigación do Cambio Climático a nivel global.
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6. ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO
6.1. ORGANIZACIÓN DO CONCELLO, CAPACIDADE DE ACTUACIÓN DO MUNICIPIO, RECURSOS E
SERVIZOS DISPOÑIBLES
Os seguintes apartados describen os recursos dispoñibles no municipio para poder afrontar os posibles
impactos derivados do cambio climático e previlos. Así, dependendo destes recursos, a capacidade do
municipio para adaptarse ao cambio climático variará.
6.1.1. SERVIZOS DE EMERXENCIA E PROTECCIÓN CIVIL
A capacidade de adaptación é a posibilidade que ten un sistema para axustarse ao cambio climático (incluída a
variabilidade climática e os eventos extremos) para moderar danos potenciais, aproveitar oportunidades ou
afrontar as consecuencias. Neste sentido, a capacidade do municipio para adaptarse ao cambio climático
depende en boa medida daqueles plans municipais elaborados que determinen como actuar no caso de recibir
un impacto climático, como os plans de protección civil, os Plans de Acción municipal e outros. Necesítanse
plans de emerxencia para facer fronte ao clima e aos desastres naturais. Estes axudaranos a avaliar a capacidade
de adaptación ante os riscos derivados do cambio climático.
O concello de Muxía conta cun Plan de Emerxencia Municipal (PEMU), un programa estratéxico e operativo de
carácter técnico que desenvolve un sistema de dispositivos de resposta para a administración local fronte a
calquera situación de emerxencia. A agrupación local de Protección Civil de Muxía é a encargada de executar
dito plan, e leva traballando no municipio desde 1992. Conta con 52 voluntarios. Ante casos de grave risco,
catástrofe pública ou emerxencias de todo tipo fan unha coordinación preventiva e operativa de persoas e bens
para reducir ou evitar os danos.
Ademais do PEMU, o municipio forma parte dos seguintes plans de emerxencia a nivel autonómico:
•
•
•
•
•
•
•

PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE O RISCO DE TEMPORAIS EN GALICIA
NEGA. PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE O RISCO DE NEVARADAS EN GALICIA
SAPRAGA. PLAN DE SALVAMENTO EN PRAIAS
PLATERGA. PLAN TERRITORIAL DE EMERXENCIAS DE GALICIA
INUNGAL. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE O RISCO DE INUNDACIÓNS EN GALICIA
PEIFOGA. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EMERXENCIAS POR INCENDIOS
FORESTAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
SISMIGAL. PLAN ESPECIAL SONRE O RISCO SÍSMICO EN GALICIA

A consulta destes documentos permite identificar as medidas previstas en termos de adaptación e o seu actual
grao de implementación.
Con respecto ao parque de bombeiros, o municipio está cuberto polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña, dependente da deputación de A Coruña. En concreto, o Parque de Bombeiros da Costa
da Morte ( S.P.E.I.S. 09) está ubicado en CEE e actúa en 7 concellos (Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría,
Fisterra, Muxía e Vimianzo), a súa área de actividade abrangue 578,7 Km² e uns 38.000 habitantes. Conta cun
Sarxento-Xefe de Parque, 6 Cabos-Xefes de Quenda e un total de 11 bombeiros.
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6.1.2. SERVIZO DE SAÚDE
➢ Centros de atención primaria
O concello de Muxía pertence á Área Sanitaria de Coruña e Cee, conta cun Centro de Saúde; o seu hospital de
referencia é o Hospital Virxe da Xunqueira, en Cee.
➢ Servizo de ambulancias e emerxencias
O Servizo de Emerxencias das Illas Baleares (SEIB112) unifica e organiza todos os recursos dispoñibles para facer
fronte a calquera situación. Para iso, coordina todos os corpos e corpos de emerxencia médica, seguridade
pública, loita contra incendios, salvamento e salvamento ou os medios de empresas privadas que sexan
necesarios.
➢ Farmacias
O municipio ten tres farmacias.

6.1.3. XESTIÓN MUNICIPAL DA AUGA
O aumento da demanda de auga no municipio de Muxía nos meses de verán, coincidindo co aumento do
turismo nos últimos anos, é actualmente unha preocupación do goberno municipal. Ante a previsión para o
futuro dunha diminución das precipitacións, analízase o consumo de auga a nivel municipal co obxectivo de
identificar accións de adaptación ao cambio climático.
No municipio de Muxía existe unha rede de abastecemento municipal con varios depósitos e tamén existen
outros de titularidade veciñal, tal coma se recolle na imaxe que segue (vense onde están situados os depósitos
existentes, en cor vermello os municipais, e en azul os veciñais). Cabe destacar que algunhas parroquias, coma
Leis, non contan con rede de abastecemento de auga potable.
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Ilustración 20. Dépositos municipais e veciais de auga. Fonte: PXOM de Muxía.

Estes depósitos sérvense por distintas captacións existentes tal como se amosa no seguinte cadro.
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Táboa 4. Captacións de auga en Muxía. Fonte: Tomado do PXOM con información recollida no Plan Hidrolóxico GaliciaCosta.

6.2. AVALIACIÓN DE VULNERABILIDADES E RISCOS PARA OS IMPACTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO
6.2.1. MARCO CONCEPTUAL
A vulnerabilidade fai referencia ao contexto físico, social, económico e ambiental dunha rexión, sector ou grupo
social susceptible de ser afectado por un fenómeno meteorolóxico ou climático, e que resulta clave para
entender a orixe dos desastres. A dinámica da vulnerabilidade, como elemento multifactorial, debe ser
documentada no seu pasado recente e proxectada ao futuro para poder falar de potenciais impactos do cambio
climático.
Pola súa banda o risco asociado ao cambio climático defínese e valora en función do perigo climático, a
exposición e a vulnerabilidade ao mesmo segundo o Quinto Informe do IPCC.
Neste sentido, é máis importante identificar as causas do risco e como inflúen sobre o seu crecemento ou
redución, tanto ao lado dos perigos e a exposición aos mesmos como ao lado das vulnerabilidades, que dispoñer
de datos exactos sobre os riscos en si, xa que a escaseza destes últimos non permite facer unha análise
consecuente.
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Deste xeito, a vulnerabilidade podería describirse segundo a seguinte expresión:
Vulnerabilidade = Risco - Adaptación
Onde o risco climático é:
Probabilidade de impacto x Magnitude das consecuencias do impacto

Na liña do esquema proposto polo grupo de traballo II no quinto informe e de avaliación do IPCC, seguiuse a
seguinte metodoloxía de traballo:

Establecemento da liña
base
• Defínese o punto de
partida, considerando
o clima actual e as
tendencias e
previsións de futuro

Establecemento de
escenarios de
adaptación
• Identifícanse os
potenciais impactos
que poden afectar ao
municipio e o seu
alcance potencial

Avaliación do risco

• Identifícanse os riscos
en base a
probabilidade de que
acontezan

Análise da
vulnerabilidade ao
cambio climático
• Análise da capacidade
de adaptación e
avaliación da
vulnerabilidade actual
e futura

Gráfico 14. Esquema da avaliación de Riscos. Fonte: Elaboración propia a partir da proposta do IPPC.

O grao de vulnerabilidade e os principais riscos do municipio para o cambio climático determinanse a partir da
avaliación de tres parámetros (sensibilidade, exposición e capacidade de adaptación) para cada impacto
potencial.
• A exposición é a presenza de persoas, medios de subsistencia, bens e servizos activos ambientais,
infraestruturas e económicos, sociais ou culturais en lugares que poderían verse afectado
negativamente polos impactos do cambio climático.
• A sensibilidade é o grao en que un sistema ou sector se ve afectado por estímulos relacionadas co
clima.
• A adaptabilidade é a capacidade dun sistema para axustarse ao cambio cambio climático (incluída a
variabilidade climática e eventos extremos) para moderar os danos potenciais, aproveitar
oportunidades ou xestionar as consecuencias

6.2.2. LIÑA BASE DE ADAPTACIÓN
A definición e desenvolvemento dos obxectivos dun Plan Local de Adaptación ten os seus cimentos
nunha identificación preliminar das variables climáticas, os impactos potenciais aos que un municipio
pode verse exposto, así como dos ámbitos de actuación que se estiman, a priori, máis vulnerables.
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Á hora de seleccionar estes parámetros deben terse en conta criterios como, a extensión e localización
xeográfica, tamaño e estrutura da poboación, carácter e vocación produtiva e a estrutura urbana e
accesibilidade.
No apartado 2.2.3 CLIMA ACTUAL E PROXECCIÓNS CLIMÁTICAS establecéronse e analizáronse as
seguintes variables climáticas:

-

Evolución das temperaturas máximas e mínimas
Evolución das precipitacións
Evolución do número de días de choiva
Evolución do aporte das precipitacións intensas na total
Evolución das vagas de calor
Evolución do número de xeadas
Evolución do número de días/noites frías
Evolución do número de días/noites cálidas
Evolución da duración media dos períodos secos

6.2.3. ESTABLECEMENTO DE ESCENARIOS DE ADAPTACIÓN
Os cambios extremos nas variables climáticas analizadas deron lugar, a priori, á definición dos seguintes
impactos para Muxía:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Calor extrema
Frío extremo
Precipitación extrema
Seca
Inundacións e elevación do nivel do mar
Incendios forestais

Os riscos a, b,, c e d avalíanse a escala de zona climática. Os outros riscos avalíaronse para o termo municipal.
Do mesmo xeito seleccionáronse os sectores que poden resultar máis vulnerables o obxecto de análise.
6.2.4. AVALIACIÓN DOS RISCOS
A avaliación de riscos climáticos partiu de dous tipos de fontes:
1. Para a avaliación dos riscos de calor extrema, frío extremo, precipitación extrema e seca, empréganse
as proxeccións de variables climáticas realizadas por Meteogalicia para o proxecto Cambio Climático
Antropoxénico en Galicia, que inclúen os valores anuais e estacionais, observados e proxectados para
dous períodos (2031‐2060 e 2061‐ 2090), no noso caso, os obtidos tendo en conta un escenario de
emisión medio‐baixo (RCP 4.5).
2. Para a avaliación do risco de incendios forestais, empregouse a categorización de riscos definida no
PLADIGA (2019).
3. Para a avaliación do risco de inundacións, empregouse o Plan Especial de Protección Civil ante o Risco
de Inundacións de Galicia (INUNGAL‐2016) Destes valores tivéronse en conta, unicamente:
a) os observados.
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b) os proxectados para o período 2031‐2060.
c) para os períodos estacionais ou anuais, segundo a variable de que se trate.
AVALIACIÓN DE RISCOS DE CALOR, FRÍO E CHUVIA EXTREMOS, E SECA
➢ Calor extrema
a) Definiuse:
✓ intensidade do risco de calor extrema: diferencia entre os valores anuais de tªmax e a tª
media
✓ frecuencia do risco de calor extrema: número de días por década que se supera o percentil 95
da temperatura máxima anual.
b) Caracterizouse a intensidade do risco actual (baixo, moderado ou alto) en función da escala que a
Axencia Europea de Medio Ambiente (EEA) emprega nos seus informes:
< 15º intensidade baixa
15‐30º intensidade moderada
> 30º intensidade alta
c) Tomáronse valores de risco actual (observado) e a longo prazo (proxectado) para frecuencia e
intensidade.
d) Por medio dunha interpolación lineal entre valores observados e proxectados obtivéronse valores
para curto e medio prazo para frecuencia e intensidade de risco de calor extrema.
e) expresáronse, no apartado do modelo PACES correspondente a Riesgos y Vulnerabilidades del
Cambio Climático, os valores de riesgo actual, cambio previsto de intensidad, cambio previsto de
frecuencia e marco temporal en función de los valores calculados, para cada zona climática.
➢ Frío extremo
Para o establecemento do risco de frío extremo para cada zona climática procédese dun modo
semellante a como se avaliou o risco de calor extrema para cada zona climática.
➢ Precipitación extrema
a) Para o cálculo da intensidade do risco de precipitación extrema calculouse a intensidade máxima
horaria (mm/h) en caso de precipitación extrema, tendo en conta:
✓ valor máximo anual de precipitación acumulada en tres días (rx3daymax, en mm).
✓ factor de distribución da precipitación máis intensa (R), cuxo valor para Galicia é 11,9468345,
para os valores observados (actuais) e previstos para o período 2031‐2060 (longo prazo).
b) Estableceuse a frecuencia de precipitación extrema actual e futura (longo prazo) como o valor
anual, observado e para o período 2031‐2060, respectivamente, da variable r95p (número de días con
chuvia por riba do percentil 95), en días/ano.
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c) Por medio dunha interpolación lineal entre valores observados e proxectados obtivéronse valores
para curto e medio prazo para frecuencia e intensidade de risco de precipitación extrema.
d) Estableceuse unha equivalencia entre os graos de intensidade contemplados pola Aemet e os
contemplados polo modelo PACES, segundo o seguinte cadro:

d) expresáronse, no apartado do modelo PACES correspondente a Riesgos y
Vulnerabilidades del Cambio Climático, os valores de riesgo actual, cambio
previsto de intensidad, cambio previsto de frecuencia e marco temporal en
función de los valores calculados, para cada zona climática.
➢ Seca
a) Para establecer a intensidade do risco de seca en cada unha das zonas climáticas:
✓ tomáronse os valores estacionais observados (actuais) e para o período 2031‐2060 (longo
prazo) da precipitación acumulada (pr) proporcionados por Meteogalicia
✓ partindo dos valores anteriores, calculouse o valor estacional do Índice Normalizado de
Precipitación (SPI) para cada zona climática
b) Considerouse a frecuencia como o valor anual da variable cddsum (número total de días secos nun
ano) en días. Adoptouse como valor actual o observado por Meteogalicia e valor a longo prazo o
proxectado para o período 2031‐2060.
c) Por medio dunha interpolación lineal entre resultados de cddsum e SPI observados e proxectados
obtivéronse valores para curto e medio prazo para frecuencia e intensidade risco de seca.
d) Para caracterizar a intensidade actual e futura do risco de seca tomouse como referencia o criterio
seguinte: ‐ SPI entre 0 e ‐1 > risco baixo ‐ SPI entre ‐1 e ‐2 > risco moderado ‐ SPI entre ‐2 e ‐3 >
risco alto
e) expresáronse, no apartado do modelo PACES correspondente a Riesgos y Vulnerabilidades del
Cambio Climático, os valores de riesgo actual, cambio previsto de intensidad, cambio previsto de
frecuencia e marco temporal en función dos valores calculados para cada zona climática.
A avaliación para os riscos de seca e calor, frío e precipitación extremas, realizada para cada unha das
zonas climáticas, trasládase a cada un dos municipios que as compoñen.
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AVALIACIÓN DO RISCO DE INCENDIOS FORESTAIS
a) Plan de Incendios Forestais de Galicia, PLADIGA (2019) establece dous niveis de caracterización do
risco de incendio forestal dos municipios galegos:
✓ Zonas de alto risco de incendio forestal (ZAR, así incluídas no correspondente anexo deste
documento)
✓ Zonas de medio risco de incendio forestal (o resto)
b) Estableceuse a equivalencia entre o nivel expresado polo Pladiga e a intensidade de risco do
PACES, do seguinte modo: ‐ Alto risco >risco alto ‐ Medio risco > risco moderado
c) En función da evolución da frecuencia e intensidade do risco de seca e temperaturas extremas
establécese a evolución do risco de incendios forestais a curto, medio e longo prazo.
d) expresáronse, no apartado do modelo PACES correspondente a Riesgos y Vulnerabilidades del
Cambio Climático, os valores de riesgo actual, cambio previsto de intensidade, cambio previsto de
frecuencia e marco temporal en función dos valores calculados para o municipio.

AVALIACIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓNS
a) Plan Especial de Protección Civil ante o Risco de Inundacións de Galicia, INUNGAL (2016),
establece seis niveis de risco de inundación para cada un dos municipios galegos en función de:
• a perigosidade, segundo os seguintes parámetros: o probabilidade de inundación (período de
retorno da avenida) o extensión da inundación o calados máximos o velocidade e caudal
acadado
• a vulnerabilidade dos terreos inundados
• valor de risco que representa a súa inundación en función de: o nº de habitantes que poidan
verse afectados o actividades económicas afectadas o captacións de augas afectadas o
instalacións que puidesen xerar contaminación accidental no caso de asolagamento.
b) considérase unha equivalencia entre os niveis de risco de inundación do INUNGAL e a intensidade
de risco de inundación segundo o seguinte cadro:

c) En función da evolución da frecuencia e intensidade do risco de precipitación extrema
establécese a evolución do risco de incendios forestais a curto, medio e longo prazo.
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RESULTADOS
Obtivose a seguinte táboa cos datos obtidos para cada variable:
Tipo de Risco Climático

Calor Extrema

Baixo

Cambio
previsto na
intensidade
Sen cambios

Frío Extremo

Baixo

Sen cambios

Aumento

A curto prazo

Precipitación Extrema

Moderado

Aumento

Aumento

A curto prazo

Inundacións

Moderado

Aumento

Aumento

A curto prazo

Secas

Moderado

Aumento

Aumento

A curto prazo

Alto

Aumento

Aumento

A curto prazo

Incendios Forestais

Nivel actual do
risco

Cambio
previsto na
frecuencia
Aumento

Marco temporal

A curto prazo

Táboa 5. Perfil de riscos climáticos de Muxía. Fonte: Oficina Técnica de Pacto (Xunta de Galicia).

6.2.5. AVALIACIÓN DA VULNERABILIDADE
Como xa se sinalou, a vulnerabilidade ao Cambio Climático pode expresarse como a diferencia entre o risco
(que xa foi analizado) e a capacidade de adaptación. Polo tanto, o obxectivo da adaptación é diminuír a
vulnerabilidade ao máximo.

A capacidade de adaptación baséase en catro categorías de variables, que determinan o grao de planificación
municipal que existe:
•

•

•

Variables transversais: refírese á existencia de planificación, que pode ser:
– Gobernamental
– Empresarial
Variables económicas: Refírese tanto á dispoñibilidade de recursos económicos como de
infraestruturas.
– Recursos económicos: Existencia / ausencia de recursos económicos, fontes de financiamento
e/ou oportunidades de mercado derivadas da adaptación.
– Infraestruturas. Dispoñibilidade / ausencia de infraestruturas necesarias e suficientes para
facer fronte aos riscos identificados.
Variables sociais: Información e coñecemento en relación cos riscos detectados.
O grao da capacidade de adaptación dos sectores, tal e como indica a guía para a “Integración da
adaptación ao cambio climático na estratexia empresarial” da OECC, clasifícase en despreciable (0),
mínima (1), media (2), significativa (3) ou importante (4), segundo a dispoñibilidade do sector ou os
seus activos dalgunha das variables anteriormente descritas. Asígnanse puntuacións de 1 a 7 para cada
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grao de capacidade de adaptación, dando o maior valor á capacidade de adaptación despreciable, e o
menor á capacidade importante. A metodoloxía descrita móstrase na seguinte táboa:

Grado de
adaptación

Puntuación
asignada

DESPRECIABLE

MÍNIMA

CA0

CA1

Non se dispón
de ningunha
variable

Disponse
dunha ou de
dúas variables

7

5

MEDIA

SIGNIFICATIVA

IMPORTANTE

CA2

CA3

CA4

Disponse de
tres variables

Disponse de
catro variables

Disponse de
cinco variables

4

3

1

Táboa 6. Graos de capacidade de adaptación. Fonte: OECC

A continuación analízase a capacidade de adaptación de Muxía a cada un dos riscos climáticos identificados e
explícase a elección dos sectores que se consideran máis directamente afectados. Aínda que ás veces poderían
considerarse como afectados varios sectores, tratouse, tal e como indica a Guía para a elaboración do PACES
de simplificar elixindo un ou como moito dous entre os máis relevantes.

TIPO DE RISCO
CLIMÁTICO

CALOR EXTREMA

CAPACIDADE DE
ADAPTACIÓN

CA3. SIGNIFICATIVA

SECTOR MÁIS
DIRECTAMENTE
AFECTADO

SAÚDE

EXPLICACIÓN

Aínda que se considera un risco baixo, pode ser preocupante en especial para os
colectivos da idade avanzada4 , que en Muxía representan o 17% da poboación (se
consideramos as persoas maiores de 75 anos) que sofren coas vagas de calor, os días e
as noites cálidas. Non obstante, pola propia ordenación territorial do municipio non se
dá o fenómeno de “illas de calor urbanas” e a calidade do aire é moi boa, o proporciona
unha boa capacidade de adaptación.
En canto á capacidade de adaptación para este sector analizando as variables,
considérase significativa atendendo á infraestrutura sanitaria, á infraestrutura e
información da que dispón a poboación. Nota: Non se considerou que os edificios de
Muxía sexan sector especialmente afectado porque as máximas temperaturas previstas
non fan prever necesidades específicas de refrixeración no curto prazo.

4

Segundo a Sociedade Española de Xeriatría e Xerontología (SEGG), os nenos, as persoas enfermas, as dependentes e as
persoas de idade avanzada son as máis vulnerables á hora de sufrir un golpe de calor.
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TIPO DE RISCO
CLIMÁTICO

FRÍO EXTREMO

CAPACIDADE DE
ADAPTACIÓN

CA2. MEDIA

SECTOR MÁIS
DIRECTAMENTE
AFECTADO

EDIFICIOS

EXPLICACIÓN

Aínda que tamén se considera un risco baixo, o frío extremo aumenta de forma
exponencial o consumo enerxético dos edificios, sendo especialmente preocupante nos
fogares que se atopan en situación de pobreza enerxética (un 8% na media galega)5 . En
Muxía existen moitas construcións pouco eficientes enerxeticamente que ademais
corren o risco de sufrir danos polos impactos previstos do cambio climático. Avaliadas as
variables de tipo de construcion así comoa s sociais, economicas e de planificación,
considerouse que existe en Muxía unha capacidade de adaptación media dos edificios a
este fenómeno.

TIPO DE RISCO
CLIMÁTICO

PRECIPITACIÓN EXTREMA

CAPACIDADE DE
ADAPTACIÓN

CA2. MEDIA

SECTOR MÁIS
DIRECTAMENTE
AFECTADO

TURISMO

EXPLICACIÓN

O turismo é un sector económico especialmente sensible a este fenómeno, xa que Muxía
ten previsto un desenvolvemento turístico nos vindeiros anos en boa medida
dependente do clima e no cal a percepción dos turistas sobre o clima de destino ten
influencia. Ademais, dispón de instalacións moi vulnerables como os campings. Non
obstante, o turismo de Muxía non está vinculado exclusivamente ao sol e praia e está en
boa parte desestacionalizado, ademais de que hai turistas que se achegan precisamente
en época de temposrais. Polo tanto, analizadas as variables, enténdese que a capacidade
de adaptación é, a día de hoxe, media

5

Dato recollido no estudo “La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de ingresos”,
elaborado pola Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universidad de Barcelona nos anos 2011-2017. Se
atendemos ao dato dos bonos sociais da luz tramitados polo concello, obtemos que foron 90, o cal fai unha porcentaxe
do1,9% da poboación.
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TIPO DE RISCO
CLIMÁTICO

INUNDACIÓNS E SUBIDA DO NIVEL DO MAR

CAPACIDADE DE
ADAPTACIÓN

CA3. SIGNIFICATIVA

SECTOR MÁIS
DIRECTAMENTE
AFECTADO

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

EXPLICACIÓN

O aumento do nivel do mar proxectado debido ao cambio climático afectará aos
asentamentos costeiros pola erosión e as inundacións. Ademais, o aumento do nivel do
mar tamén pode comprometer a dispoñibilidade de auga doce debido á intrusión de
auga salgada nos acuíferos subterráneos. A capacidade de adaptación de Muxía a día de
hoxe é significativa, xa que conta cun PXOM recente como a ferramenta base e
primordial na prevención dos diferentes riscos a través dunha correcta zonificación e
ordenación do territorio.

TIPO DE RISCO
CLIMÁTICO

SECAS

CAPACIDADE DE
ADAPTACIÓN

CA1. MÍNIMA

SECTOR MÁIS
DIRECTAMENTE
AFECTADO

AUGA. BIODIVERSIDADE

EXPLICACIÓN

A día de hoxe a capacidade de adaptación de Muxía aos periodos de seca é mínima, xa
que o actual abastecemento municipal é insuficiente para o aumento da demanda
especialmente nos meses de verán.

TIPO DE RISCO
CLIMÁTICO

INCENDIOS FORESTAIS

CAPACIDADE DE
ADAPTACIÓN

CA1. MÍNIMA

SECTOR MÁIS
DIRECTAMENTE
AFECTADO

AGRICULTURA E SILVICULTURA

EXPLICACIÓN

Os incendios forestais constitúen o principal risco climático en Muxía, afectando á
silvicultura e á agricultura pero tamén ao conxunto do municipio e ao resto dos seus
sectores económicos. Hai que ter en conta que arredor do 72% do territorio municipal é
de uso forestal con cultivo de especies pirófilas (eucalipto e piñeiro), o cal o fai en
exceso dependente deste sector. A despoboación do interior, o envellecemento da
poboación e a desaparición da paisaxe agraria e dos usos tradicionais do monte fan que
a capacidade de adaptación sexa mínima, malia que se conte con plans de emerxencia e
extinción.
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Unha vez categorizada a capacidade de adaptación de Muxía aplicouse a seguinte matriz de vulnerabilidade
que permite establecer 4 graos de vulneravilidade en función da magnitude obtida, así:
•
•
•
•

V3 (>300-700): Vulnerabilidade moi alta, é preciso e urxente levar a cabo accións de adaptación.
V2(>100-300): Vulnerabilidade media, é recomendable levar a cabo accións de adaptación.
V1(0-100): Vulnerabilidade baixa, é preciso o seguimento, pero no tanto levar a cabo accións.
V0 (0): Vulnerabilidade despreciable.
CAPACIDADE DE ADAPTACIÓN

RISCO

CA0

CA1

CA2

CA3

CA4

Despreciable

0

0

0

0

0

Baixo

175

125

100

75

25

Moderado

350

250

200

150

50

Alto

700

500

400

300

100

Táboa 7. Matriz de vulnerabilidade. Fonte: OECC.

Conclúese, polo tanto que Muxía é especialmente vulnerable aos incendios forestais e, en menor medida ás
precipitacións extremas, ás secas, ás inundacións e subida do nivel do mar. Para todos estes riscos climáticos
é preciso levar a cabo accións. Para os riscos de calor e frío extremos abondará cun seguimento, sen ser
imprenscindible a toma de accións polo momento.

Nivel actual do
risco

Capacidade de
adaptación

Resultado

VULNERABILIDADE

Calor Extrema

Baixo

Significativa

75

V1

Frío Extremo

Baixo

Media

100

V1

Inundacións

Moderado

Significativa

150

V2

Precipitación Extrema

Moderado

Media

200

V2

Secas

Moderado

Mínima

250

V2

Alto

Mínima

500

V3

Tipo de Risco Climático

Incendios Forestais

Táboa 8. Resumo da vulnerabilidade de Muxía ante os riscos do Cambio Climático.
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6.3. PLAN DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO
6.3.1. OBXECTIVOS E ORZAMENTO
O concello de Muxía presenta unha boa situación de partida para afrontar os desafíos do quecemento global,
non obstante cómpre tomar medidas de adaptación que lle permitan axustarse aos efectos do cambio climático
para moderar ou evitar os danos e aproveitar as oportunidades. Os principais obxectivos de adaptación para
Muxía son:
✓ Mellorar a rede de auga para aumentar a capacidade de resposta hidrolóxica mediante novas
captacións/depósito.
✓ Fomentar un aproveitamento forestal sostible reducindo a densidade de especies pirófilas e
potenciando a multifuncionalidade no uso dos montes.
✓ Fomentar o cultivo e consumo de alimentos de proximidade.
✓ Fomentar a reforma de edificios tanto públicos como residenciais ou terciarios ca fin de
incrementar a súa capacidade de adaptación aos impactos detectados (frío e calor extremas).

O Plan de Adaptación ao cambio climático ten un orzamento estimado de 945.000 euros, a executar entre 2020
e 2030. Deste orzamento a maior parte corresponde ao proxecto de mellora na rede de abastecemento auga.
No cálculo non se inclúe o custe estimado da acción A2 posto que se trata dunha acción de mitigación e
adaptación e o seu custo xa foi incluído no Plan de Mitigación.
A distribución do orzamento por accións e sectores queda reflectida na seguinte táboa:

Sector vulnerable

Acción

Auga, saúde
Turismo
Edificios
Agricultura silvicultura

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Biodiversidade
Transversal
TOTAL

Orzamento (euros)
912.000
Incluído en mitigación
0
10.000
5.000
0
3.000
15.000
945.000

Táboa 9. Distribución do orzamento estimado para o Plan de Adaptación

6.3.2. ACCIÓNS
As seguintes fichas recollen as accións de adaptación ao Cambio Climático. Algunhas delas forman parte tamén
do plan de Mitigación. As accións agrúpanse sectores vulnerables ou ben están etiquetadas como transversais.
Cando son accións integradas de adaptación é mitigación sinálase na cabeceira da táboa.
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Incorporouse tamén unha acción relativa á pobreza enerxética asociada.

Auga
Adaptación

A1

MELLORAR A REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA

RESPONSÁBEL

Mellorar a rede de abastecemento de auga potable a
través dunha nova captación no concello de Vimianzo
que contribúa a aumentar a capacidade de resposta
hidrolóxica do concello ante as secas.
Alcaldía. Servizo de Obras.

DATA APROBACIÓN

2021

DATA
IMPLEMENTACIÓN

2021-2023

CUSTO ESTIMADO

912.000 €

DESCRICIÓN

Turismo
Adaptación/Mitigación

A2

MUXÍA RURAL, SLOW FOOD

RESPONSÁBEL

Trátase dunha iniciativa da Asociación Muxía Turismo
Rural apoiada dende o Concello para promover unha
alimentación de proximidade (“km 0”) e un turismo
sustentábel. O apoio concrétase na participación e
impulso de xornadas, difusión en feiras de Turismo e
outras canles. Esta acción permite reducir as emisións
derivadas do transporte de alimentos .
Área de Turismo

DATA APROBACIÓN

2017

DATA
IMPLEMENTACIÓN

2017-2022

CUSTO ESTIMADO

20.000 €

DESCRICIÓN
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Edificios
Adaptación/ Pobreza enerxética

A3

TRAMITACIÓN DO BONO SOCIAL ELÉCTRICO

RESPONSÁBEL

A bonificación social de electricidade é un desconto na
factura eléctrica para consumidores vulnerables
financiado polo Ministerio de Transición Ecolóxica. O
Concello de Muxía ofrece un servizo de asesoramento e
tramitación e leva tramitados un total de 90 bonos.
Servizos Sociais

DATA APROBACIÓN

2017

DATA
IMPLEMENTACIÓN

2017-2025

CUSTO ESTIMADO

50.000 € (estimado en función das aportacións
económicas realizadas polo Ministerio correspondentes
90 bonos tramitados. O custo para o Concello é de 0
euros e non se terá en conta no orzamento do Plan de
Adaptación)

DESCRICIÓN

Agricultura/silvicultura
Adaptación

A4

PROMOCIÓN DO USO FORESTAL SUSTENTABEL

RESPONSÁBEL

Fomento do uso sostible do monte a través de accións
de formación e divulgación, así como da tramitación de
axudas para fomentar novos usos (aproveitamento
resineiro, cultivo de fungos, etc.) e previr os incendios
forestais, que son o principal risco climático en Muxía,
afectando á silvicultura e á agricultura pero tamén ao
municipio no seu conxunto e ao resto dos seus sectores
económicos.
Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2020

DATA
IMPLEMENTACIÓN

2022-2030

CUSTO ESTIMADO

10.000 €

DESCRICIÓN
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Agricultura/silvicultura
Adaptación

A5

OBRADOIRO DE EMPREGO SOBRE ACTIVIDADES
AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE
MONTES.

DESCRICIÓN

RESPONSÁBEL

O Concello de Muxía acolle un obradoiro de Emprego
dual xunto cos concellos de Camariñas e Vimianzo no cal
a formación forestal é unha das accións formativas que
pode contribuír a unha xestión forestal máis sustentabel
Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2020

DATA
IMPLEMENTACIÓN

2020-2021

CUSTO ESTIMADO

O orzamento total do OE é de 374.687,44 € dos cales
5.000 € corresponden á aportación do Concello para a
formación no sector forestal.

Agricultura/silvicultura
Adaptación

A6

TRAMITACIÓN DAS AXUDAS PARA A PLANTACIÓN DE
FRONDOSAS

DESCRICIÓN
RESPONSÁBEL

Asesoramento e tramitación das axudas da Consellería
para a plantación de especies frondosas.
Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2021

DATA
IMPLEMENTACIÓN

2021-2025

CUSTO ESTIMADO

0 € (non hai custo porque se realiza con persoal propio
do Concello)
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Biodiversidade
Adaptación

A7

PLAN ESTRETÉXICO PARA A CONSERVACIÓN DA
BIODIVERSIDADE

DESCRICIÓN

RESPONSÁBEL

O Concello de Muxía potenciará o coidado e
conservación do medio ambiente dentro do termo
municipal, en especial nos espazos pertencentes á Rede
Natura para evitar a posible perda de biodiversidade
derivada do Cambio Climático. Para o cal redactará un
plan estratéxico que incidirá especialmente nas posibles
fontes de financiación europea.
Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2022

DATA
IMPLEMENTACIÓN

2022-2023

CUSTO ESTIMADO

3.000 €

Transversal
Adaptación

A8

FORMACIÓN E DIVULGACIÓN SOBRE ADAPTACIÓN AO
CAMBIO CLIMÁTICO

DESCRICIÓN

O Concello de Muxía en desenvolvendo e continuará a
facelo programas de educación ambiental nos centros
de ensino así como na organización dos campamentos
estivais, que sempre van ligados á sensibilización e
difusión de todos os aspectos relacionados co respecto
e coidado do medio ambiente.

RESPONSÁBEL

Estas campañas fanse financiadas con subvencións e
tamén con fondos propios.
Medio Ambiente

DATA APROBACIÓN

2020

DATA
IMPLEMENTACIÓN

2020-2025

CUSTO ESTIMADO

15.000 €
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ANEXO I DO PACES

1. INTRODUCCIÓN
Como parte do PACES de Muxía fixéronse dúas Visitas de Avaliación Enerxética ( VEEs), seguindo
as recomendacións das metodoloxías fixadas por varias institucións estatais (como a Deputación
de Valencia ou a Deputación de Barcelona). O obxecto das VEEs é coñecer o estado enerxético
dos principais edificios ou instalacións seleccionadas polos representantes do Concello. A partir
das visitas realizadas énchese un breve informe para cada un dos edificios nos que se inclúe un
inventario dos equipos e instalacións consumidoras de enerxía, unha distribución interna dos
consumos enerxéticos de cada edificio e propostas de medidas de aforro e mellora da eficiencia
enerxética que permitan a redución do consumo, a diversificación de combustibles utilizados a
outros menos contaminantes, redución de emisións de CO2 e adaptación ao cambio climático.
Para seleccionar o número mínimo de VEEs a realizar en cada municipio (número de edificios
visitados) tívose en conta o número de habitantes, segundo as seguintes relacións:
Número de habitantes

VEEs mínimas a realizar

< 2.000

1

Entre 2.000 y 5.000

2

Entre 5.000 y 10.000

3

Entre 10.000 y 20.000

4

> 20.000 habitantes

5

A elección dos edificios nos que se realizaron as VEEs baseouse nos seguintes en criterios:
• Edificios de maior consumo
• Edificios máis representativos
• Edificios con maior diversidade de fontes enerxéticas
Este documento inclúe os informes completos das dúas visitas de avaliación enerxética realizadas
nos equipamentos que se detallan a continuación:
-ETAP DOS MUÍÑOS
-CASA DO CONCELLO

As visitas foron realizadas por:
•

Miguel Lemus Barros, enxeñeiro industrial e inspector acreditado por AENOR para
inspeccións de Baixa Tensión, Alta Tensión, Alemeamento Exterior e Elevadores.
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2. ETAP

INFORME DE AVALIACIÓN ENERXÉTICA DA ETAP
DATOS XERAIS
Nome do equipamento

Estación de Tratamento de Auga Potable

Xestor:

CONCELLO DE MUXIA

Tipo de equipamento:

Infraestruturas de servizos

Dirección:

LUGAR DE OS MUIÑOS SN
15053A003002890000RJ

Referencia catastral:
Contacto

MARIÁNN SAMBAD

Teléfono contacto

981-742001

DATOS DAS INSTALACIÓNS
Superficie total (m2)

1.091

Sup. construída (m2)

Ano de construción:

2000

Nº edificacións:

Nº de traballadores

0

Tipo de equipamento:

160
1

Infraestruturas de servizos

Horario habitual:
Planta operativa as 24 horas
Actividade á que se dedica:
Nas instalacións realízase o tratamento de augas para a súa potabilización,
comprendendo os procesos de captación de augas do río Negro, situado nunha das
marxes das instalacións, tratamento e potabilización das augas captadas, e bombeo
das mesmas ó depósito que subministra auga potable á área de Muxia.

2.1 SITUACIÓN
A estación de tratamento de augas potabilizadora, está situada no lugar dos Muíños á marxe do
rio Negro, a unha distancia aproximada de 500 mtrs dos Muiños e a 4 km do núcleo de Muxía ó
que da servizo de auga para o consumo.
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Imaxe 1. Situación da ETAP en relación ó núcleo de Os Muiños.

As instalacións están ubicadas na ribeira do río Negro ó seu paso polo lugar de Os Muíños.

Imaxe 2. Imaxe aérea da ETAP en relación ó rio Negro.
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No entorno das instalacións, encontrámonos cun entorno rústico, sen edificacións colídantes
por ningunha das marxes da parcela na que están situadas as instalacións da ETAP.

Imaxe 3. Plano catastral

2.2 SUBMINISTROS ENERXÉTICOS

SUBMINISTROS ENERXÉTICOS NA INSTALACIÓN
x Electricidade. Empresa subministradora:
Unión Fenosa

□ GLP

□ Solar térmica

□ Gas Natural

□ Solar fotovoltáica

□ Biomasa

□ Eólica

□ Outras:

-

O único subministro do que dispoñen as instalacións é eléctrico.
O consumo enerxético en kWh/ano foi de 351.841 kWh no 2019.
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2.3 FONTES DE CONSUMO
2.3.1 EQUIPOS DE BOMBEO
As bombas caracterízanse por ser a instalación única deste edificio. Cada bomba funciona a
unha voltaxe de 400 V.
Estas bombas resultan o principal consumo enerxético do edificio, debido á necesidade de
bombear un caudal importante e presentar o relevo unha notable diferencia de cota.
As bombas de maior consumo dispoñen de variadores de velocidade como sistema de
optimización dos consumos enerxéticos.
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Imaxes 4, 5 e 6. Bombas da ETAP

2.3.2 OUTROS DISPOSITIVOS DE CONSUMO
Ademais das instalacións xa descritas, na ETAP non se atopan ningunha outros dispositivos cun certo
consumo de enerxía a excepción de alumeado que funciona esporadicamente. Este edificio non ten uso de
persoal de forma habitual, so en caso de mantemento.

2.3.3 CARPINTERÍAS EXTERIORES
O non dispor de persoal permanente nin sistema de calefacción/climatización a carpintaría
exterior non ten influencia algunha sobre o consumo enerxético.

2.4 CONCLUSIÓNS DA SITUACIÓN ENERXÉTICA DO EQUIPAMENTO
A ETAP utiliza unicamente electricidade coma fonte enerxéticas.
O consumo enerxético do edificio mantense constante ao longo do ano.
O principal e único consumo eléctrico a considerar corresponde ás instalacións de bombeo.
Propóñense agora unha serie de actuacións para reducir o consumo enerxético do edificio.
Con respecto da instalación de bombeo:
-

Instalación de reguladores de velocidade naquelas bombas que aínda non dispoñen.
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3. CASA DO CONCELLO

INFORME DE AVALIACIÓN ENERXÉTICA DO CONCELLO
DATOS XERAIS
Nome do equipamento

Edificio do Concello

Xestor:

Concello de Muxía

Tipo de equipamento:

Administrativo

Dirección:

Praza Cabo Vila nº 40
2426601MH8722N0001DF

Referencia catastral:
Contacto

MARIÁNN SAMBAD

Teléfono contacto

981-742001

DATOS DAS INSTALACIÓNS
Superficie total (m2)

Sup. construída (m2)

Ano de construción:

1987

Nº de traballadores

20

Nº edificacións:

Tipo de equipamento:

1.122
1

Administrativo

Horario habitual:
Luns a Venres 08:00h - 15:00h

Policía: 24 horas

Alcaldía: 15:00h – 18:00h

Actividade á que se dedica:
Casa Consistorial. Goberno e servizos municipais do concello de Muxía. Sede da
alcaldía, concellerías e oficinas municipais nas que o cidadán pode solicitar
información e realizar gran parte dos trámites administrativos en relación coas
autoridades municipais.

3.1.

SITUACIÓN

A Casa do Concello de Muxía está situada na Praza Cabo Vila nº 40, en pleno centro do núcleo de
Muxia.
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Imaxe 7. Situación da casa do Concello en relación ó núcleo de Muxía.

Imaxe 8. Imaxe aérea da casa do Concello.
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No entorno do edificio, encontrámonos cun entorno completamente urbanizado. As
instalacións atópanse nun edificio independente, con medianeiras a una cara (cara norte).

Imaxe 9. Plano catastral

3.2 SUBMINISTROS ENERXÉTICOS

SUBMINISTROS ENERXÉTICOS NA INSTALACIÓN
x Electricidade. Empresa subministradora:
Unión Fenosa

□ GLP

□ Solar térmica

□ Gas Natural

□ Solar fotovoltaica

□ Biomasa

□ Eólica

□ Outras:
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Subministro eléctrico
CUPS

Tarifa

Potenc
ia
contrat
P1
[kW]

Potenc
ia
contrat
P2
[kW]

Potenc
ia
contrat
P3
[kW]

Comercializad
ora

Observació
ns

ES0390000005923164
YF1P

2.1DH
A

13,2

13,2

13,2

UNIÓN
FENOSA

-

Indicadores enerxéticos
ELECTRICIDADE (2019)
Consumo anual (kWh/ano)

30.089

Gasto anual (€ sen IVA)

7.618

Consumo por superficie (kWh/m2)

30,08

Gasto / superficie (€/m2)
Toneladas equivalentes de
petróleo (tep/ano)

7,6
12,39

3.3 FONTES DE CONSUMO DO EDIFICIO
A Casa Consistorial dispón dun único contador, e o subministro ten contratada unha tarifa 2.1,
cunha potencia contratada de 13,2 kW.
3.3.1 CALEFACCIÓN
A instalación de calefacción do edificio está formada por dúas radiadores eléctricos de tarifa
nocturna.
A potencia total instalada en radiadores e de 11.200 W.
Normalmente, funciona en carga en período de tarifa valle (tarifa nocturna), si ben non están
todos os radiadores acesos; acéndense a criterio do persoal traballador.
Tampouco están definidos os períodos de funcionamento, acéndense a criterio subxectivo do
persoal.
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Imaxe 10. Convector de fundición e radiador eléctrico

3.3.2. ILUMINACIÓN
A iluminación do edificio está basicamente realizada con pantallas de superficie con floresencia,
36 e 54 W.

Imaxe 11. Luminarias dunha das plantas da casa do Concello
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4.3.3 OUTROS DISPOSITIVOS DE CONSUMO
Ademais das instalacións xa descritas, no Concello atópanse outros dispositivos cun consumo notable de
enerxía, como son o elevador, os equipos informáticos dos despachos, fotocopiadoras e os seca- mans
dos lavabos.

4.3.4 CERRAMIENTOS E CARPINTERÍAS EXTERIORES
O edifico está formado por paredes de fabrica de ladrillo con cámaras de illamento. As
carpinterías exteriores están formadas principalmente por fiestras de madeira de cor madeira
con dobre vidro e rotura de ponte térmica.

Imaxe 12. Carpinterías exteriores actuais
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3.4 CONCLUSIÓNS DA SITUACIÓN ENERXÉTICA DO EQUIPAMENTO
O Concello utiliza unicamente electricidade como sistema enerxético.
Se ben o consumo enerxético do edificio mantense relativamente constante ao longo do ano
debido á continuidade dos horarios, o período de maior consumo prodúcese inverno, debido á
menor cantidade de luz solar e ao emprego da calefacción. A calefacción representa arredor do
40% do consumo eléctrico anual.
O principal consumo eléctrico corresponde a calefacción, sistemas informáticos e alumeado.
Propóñense agora unha serie de actuacións para reducir o consumo enerxético do edificio.
Con respecto da instalación de calefacción, indícase en orde de prioridade:

-

Instalación dun sistema de programación da calefacción por temperatura de consigna e
utilización de espazos
Instalación de paneis solares fotovoltaicos
Cambio de sistema de calefacción eléctrico por aerotermia e instalación de paneis solares
térmicos.

Con respecto da iluminación:
-

-

Instalación de detectores de presenza. Púidose comprobar a existencia de zonas
desocupadas coa iluminación acendida. O custo enerxético reduciríase de instalar estes
automatismos en lugares como os aseos, o arquivo xeral, o arquivo de urbanismo,
vestiarios, almacén e capela da Policía Municipal.
Substitución das luminarias fluorescentes por luminarias LED de baixo consumo.

Con respecto dos outros dispositivos de consumo:
-

Configuración dun protocolo de boas prácticas para aforrar consumo nos equipos
informáticos.

Finalmente, en relación ao consumo de auga:
-

Substitución das billas actuais convencionais por outras de pulsador e dotadas de
perlizadores.
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1. INTRODUCIÓN
Todos os membros da sociedade, de maneira conxunta coas autoridades locais, teñen un papel
fundamental no reto de diminuír o consumo enerxético e frear o cambio climático. Xuntos, deben
establecer un escenario de futuro, definir os pasos para logralo e investir nel os recursos necesarios. A
participación da veciñanza é un importante punto de partida para estimular os cambios de comportamento
necesarios para complementar as accións técnicas incluídas no Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía
Sustentable (PACES).
Nos seguintes puntos descríbense as accións de comunicación e participación levadas a cabo no concello
de Muxía para a elaboración do PACES. Cómpre sinalar que as respostas acadadas mediante os formularios
de participación online non foron suficientemente significativas en canto a número e contido para ser
traducidas a accións concretas. Non obstante, a participación e a toma en consideración das opinións da
veciñanza nas políticas públicas é unha prioridade para o Concello de Muxía.
Con respecto ás medidas incluídas tanto no Plan de Mitigación como no Plan de Adaptación, moitas delas
foron o resultado da constante toma en consideración das necesidades e sensibilidades da veciñanza, como
corresponde a un concello pequeno. Tívose especialmente en conta a participación dun sector da
sociedade clave no Cambio Climático: as nenas e nenos. As xeracións futuras.

HA PÁXINA WEB
2. INFORMACIÓN PÚBLICA

2.1.

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

O Concello de Santiago elaborou unha Nota de Prensa que foi tamén publicada na web municipal. A
continuación reprodúcese o seu contido tal e como aparece na web.
Enlaces á novas aparecidas en medios de comunicación dixitais:
MEDIO

DATA

LIGAZÓN

GALICIANORTE

8/9/2020

http://galicianorteacoruna.es/?p=41551

LA VOZ DE GALICIA

9/9/2020

EL CORREO GALLEGO

12/9/2020

NHDIARIO

13/9/2020

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carbal
lo/muxia/2020/09/09/muxia-elaborarainventario-emisionesco2/0003_202009C9C5997.htm
https://www.elcorreogallego.es/sam/muxiaactivou-o-plan-de-accions-para-o-climaBB4553993
https://nhdiario.es/muxia-activo-el-plan-deacciones-para-el-clima-y-la-energia/
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Ilustración 1. Nova aparecida en El Correo Gallego.
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/

RTICIPACIÓN
INTERNA NO
CONCELLO

Ilustración 2. Nova aparecida en La Voz de Galicia

Ilustración 3. Nova aparecida en NH Diario

Ilustración 4. Nova aparecida en Galicianorte
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1.1.

APARICIÓN EN REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS

A web do Pacto das Alcaldías impulsada pola Xunta de Galicia fíxose eco do proceso participativo iniciado
en Muxía a través da web.

Ilustración 5. Captura da web http://pactodosalcaldes.eu

Nas redes sociais, tanto propias do Concello como de outras entidades ou organismos, tamén se
difundiron as tarefas de elaboración do PACES de Muxía.

Ilustración 6. Capturas de aparicións en Redes Sociais.
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2. PARTICIPACIÓN INTERNA
Un dos factores crave para o éxito do proceso de elaboración do PACES de Muxía foi lograr que non fose
visto como un problema externo, senón que se integrou dentro dunha estrutura organizativa clara. Todas
as áreas do Concello formaron parte, en maior ou menor medida da evolución do PACES.
Coa fin de formar ás partes implicadas do Concello e conseguir a súa participación a empresa externa
contratada reuniuse co persoal do Concello designado para a coordinación do PACES de forma presencial
en tres ocasións e mantivo unha constate interlocución telefónica e vía e-mail ao longo das semanas nas
que se desenvolveu o traballo.

3. PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Na escala de participación, débese pasar por todos os niveis, desde informar ata potenciar. A participación
de todas as partes interesadas é importante por varias razóns:
• O deseño de políticas coa participación de todos é máis transparente e democrática.
• Unha decisión tomada co consenso de moitas das partes estará base nun maior coñecemento da
realidade.
• Un amplo consenso mellorará a calidade, aceptación, efectividade e lexitimidade do plan, con isto
ademais garántese que as partes interesadas non se opoñerán a estes proxectos.
• Un sentimento de participación na planificación garante a aceptación a longo prazo, a viabilidade e o
apoio de estratexias e medidas.

3.1.

PÁXINA WEB MUXIAPOLOCLIMA.INFO

Por desgraza, a crise sanitaria derivada da pandemia mundial da COVID-19 dificultou a realización de sesión
participativas coa veciñanza e partes interesadas, polo que se optou por abrir unha canle de participación
dixital a través da web:
http://muxiapoloclima.info
En dita web era posible acceder a distintos formularios. Nas seguintes capturas de imaxe amósanse as
distintas seccións habilitadas:
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Captura 1. Detalle da web do PACES de Muxía

Captura 2. Detalle do acceso á enquisa sobre consumos particulares
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Captura 3. Detalle do formulario sobre consumos enerxéticos

Captura 4. Detalle do acceso á aportación de ideas de mitigación e adaptación ao CC.
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Captura 5. Detalle do formulario de aportación de ideas

Captura 6. Detalle do acceso para enviar aportacións
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3.2.

SESIÓN PARTICIPATIVA CO ALUMNADO D O CEIP VIRXE DA BARCA

As nenas e nenos de hoxe afrontan un múltiples danos á saúde polo cambio climático, como medrar nun
mundo máis caloroso con riscos de escaseza de alimentos, enfermidades infecciosas, inundacións e calor
extrema, segundo varios estudos científicos. Por iso, ter en conta a opinión das xeracións futuras é
importante á hora de deseñar un Plan de Acción.
Na estratexia de elaboración do presente PACES ofrecéuselle aos colexios do concello participar aportando
ideas. Fixéronse finalmente dúas sesións participativas presenciais no CEIP Virxe da barca de Muxía, con
alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria.
Nas sesións recolléronse as inquedanzas e sensibilidades das nenas e nenos mediante unha “chuvia de
ideas” para “a xente que manda en Muxía”. As aportacións recibidas xiraron especialmente ao redor do
coidado da natureza e da diminución dos residuos plásticos, así como da necesidade da reciclaxe. Todas as
ideas das nenas e nenos que participaron nas sesións están incorporadas nas accións de mitigación e
adaptación do PACES.

Ilustración 7. Sesión participativa con alumnado de 2ºEP
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1. DOCUMENTO RESUMO
O Concello de Muxía adheriuse formalmente ao Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía Sostible con data 28
de maio de 2020, consciente de que se trata dun valioso instrumento para implicar aos municipios na loita
contra o cambio climático. Ao asinar este Pacto, o Concello asumiu, dende o eido local, os compromisos fixados
pola Unión Europea de redución dun mínimo do 40% nas emisións de CO2 para 2030.
A elaboración do presente PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES) consiste na
elaboración dun Inventario de Emisións de Referencia (IER) para o ano 2017 que permita establecer unha serie
de accións de mitigación así como dunha Análise de Riscos e Vulnerabilidades ante o cambio Climático en base
ao cal propoñer un plan de adaptación.
Cómpre sinalar que o PACES non é un documento estático senón que pode ser obxecto de revisións e
reformulación ao longo dos anos.
•

INVENTARIO DE EMISIÓNS DO ANO 2017

O concello de Muxía emitiu á atmosfera, durante o ano 2017, 23.979,00 tCO2e, o que corresponde a 5,14
tCO2e/hab. Os datos amosan que o transporte privado e comercial é o sector que máis contribúe ás
emisións a través do consumo de combustibles fósiles (especialmente gasóleo). Séguelle o sector
residencial, con emisións resultantes do consumo, sobre todo, de electricidade.

Recollida e
tratamento RSU
5%
Tratamento de
augas residuais
0%

Alumeado público
2%

Edificios/equipos/instalacións
municipais
1%
Mobilidade (flota
municipal)
1%

Sector residencial
32%
Mobilidade
(transporte privado
e comercial)
59%

Gráfico 1. Emisións de Muxía no ano 2017.
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•
.

OBXECTIVOS DE MITIGACIÓN E ORZAMENTO ASIGNADO

O presente PACES contempla un obxectivo de redución de emisións
anuais de 10.096,09 tCO2e, o que en relación ao ano 2017 representa
unha redución de emisións do 42% para o ano 2030.

Se analizamos a aportación que representa cada un dos sectores analizados sobre a redución total de emisións
prevista para 2030, temos que a máis alta corresponde ao sector do transporte privado e comercial, seguido
do sector residencial. Non obstante, os maiores esforzos de redución porcentual (respecto aos valores de 2017)
correspóndelle ao sector de edificios/equipos/instalacións municipais (que reducirá as súas emisións nun 97%
en 2030) seguido so alumeado público (un 60%).

EMISIÓNS
2017 (tCO2e)

Redución
de
emisións
para 2030

EMISIÓNS
2030 (tCO2e)

Porcentaxe
de redución
2017-2030

Mobilidade (transporte
14.159,42
6371,74
7.787,68
45%
privado e comercial)
Sector residencial
7.696,15
2693,65
5.002,50
35%
Recollida e tratamento RSU
1.126,50
450,60
675,90
40%
Alumeado público
501,15
300,69
200,46
60%
Edificios/equipos/instalacións
244,07
236,75
7,32
97%
municipais
Mobilidade (flota municipal)
142,21
42,66
99,55
30%
Tratamento de augas residuais
109,50
0
109,50
0%*
10.096,09
TOTAL
23.979,00
13.882,91
* Hai unha redución prevista no sistema de bombeo da Estación de Tratamento de Auga
Potable (ETAP) que se incluíu no apartado de Edificios/equipos/instalacións municipais
(acción ER3).
Táboa 1. Redución de emisións esperadas para 2030 respecto a 2017.

En canto ao orzamento asignado ao Plan de Mitigación, este ascende a un total de 1.249.386 euros, a executar
no perido 2020-2030, dos cales un millón corresponde a melloras na eficiencia do alumeamento público e para
elo prevese un financiamento do 80% a través das axudas do IDAE (cofinanciamento do FEDER). Desta
cantidade, 14.386 € xa foron executados na mellora da eficiencia no sistema de bombeo da ETAP.
O plan de mitigación recolle un total de 17 accións. A seguinte táboa resume as reducións de emisións previstas
así como o orzamento asignado por sectores.
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SECTOR

ACCIÓNS PROPOSTAS

REDUCION
ANUAL DE
EMSIÓNS
2030 (tCO2e)

ORZAMENTO
2020-2030 (€)

Auditorías enerxéticas nos edificios municipais
Contratación con criterios medioambientais e
de eficiencia enerxética

Edificios/equipos/instalacións
municipais

Mellora na eficiencia das bombas da ETAP dos
Muíños
Compra de enerxía verde certificada

236,75

149.386*

300,69

1.000.000**

6.414,40

35.000

2.693,65

0

450,6

65.000

10.096,09

1.249.386

Implantación de enerxías renovables e outras
actuacións de eficiencia enerxética na Casa do
Concello
Renovación de lámpadas a LED nos edificios
municipais
Alumeado público

Cambio a tecnoloxía LED no alumeamento
exterior
Incorporación dun sistema de tarxetas para a
flota municipal

Mobilidade

Fomento e apoio dos puntos de recarga para
vehículos eléctricos
Instalación de aparcamentos de bicicletas no
municipio e fomento da mobilidade a pé e en
bici
Muxía rural, slow food

Edificios domésticos

Servizo de asesoramento en materia de
eficiencia enerxética e enerxías renovables
Fomento da ARI do Camiño Área de
Rehabilitaición Integral
Servizo de recollida de plásticos agrícolas
Campaña de difusión e sensibilización sobre os
residuos

Recollida e tratamento RSU

Redución da fracción orgánica mediante a
implantación da compostaxe comunitaria
Implantación da administración electrónica
local e eliminación do papel nas tarefas do
Concello

TOTAL

17 accións
*Dos cales 14.386 € xa foron executados
* *Dos cales só o 20% serían fondos propios do Concello
Táboa 2. Reducións de emisións por sector e o orzamento asignado.
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• ANÁLISE DE RISCOS E VULNERABILIDADES
A vulnerabilidade é a medida en que un sistema ou territorio é capaz ou non de facer fronte aos efectos
negativos do cambio climático, a variabilidade climática e os eventos extremos. A vulnerabilidade determínase
en función do carácter, magnitude e taxa de cambio clima ao que está exposto un sistema ou territorio, a súa
sensibilidade e a súa capacidade de adaptación. Deste xeito, a vulnerabilidade podería describirse segundo a
seguinte expresión:
Vulnerabilidade = Risco – Adaptación
A análise de riscos e vulnerabilidades de Muxía concluíu con que o concello é especialmente vulnerable aos
incendios forestais e, en menor medida ás secas, ás precipitacións extremas e ás inundacións. Para todos estes
riscos climáticos é preciso levar a cabo accións. Para os riscos de calor e frío extremos abondará cun seguimento,
sen ser imprenscindible a toma de accións polo momento.
Na seguinte táboa reflíctense os tipos de riscos, os sectores máis directamente afectados, a capacidade de
adaptación do concello e o grao de vulnerabilidade.

Sectores máis
directamente
afectados

Nivel actual
do risco

Capacidade de
adaptación

Resultado

VULNERABILIDADE

Calor Extrema

SAÚDE

Baixo

Significativa

75

BAIXA

Frío Extremo

EDIFICIOS

Baixo

Media

100

BAIXA

Inundacións e subida
do nivel do mar

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

Moderado

Significativa

150

MEDIA

Precipitación Extrema

TURISMO

Moderado

Media

200

MEDIA

Secas

AUGA.
BIODIVERSIDADE

Moderado

Mínima

250

MEDIA

Incendios Forestais

AGRICULTURA E
SILVICULTURA

Alto

Mínima

500

ALTA

Tipo de Risco Climático

Táboa 3. Resumo da vulnerabilidade de Santiago ante os riscos do Cambio Climático.
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•

OBXECTIVOS DE ADAPTACIÓN E ORZAMENTO ASIGNADO

Os principais obxectivos de adaptación para Muxía son:
✓ Mellorar a rede de auga para aumentar a capacidade de resposta hidrolóxica mediante novas
captacións/depósito.
✓ Fomentar un aproveitamento forestal sostible reducindo a densidade de especies pirófilas e
potenciando a multifuncionalidade no uso dos montes.
✓ Fomentar o cultivo e consumo de alimentos de proximidade.
✓ Fomentar a reforma de edificios tanto públicos como residenciais ou terciarios ca fin de
incrementar a súa capacidade de adaptación aos impactos detectados (frío e calor extremas).
O Plan de Adaptación de Muxía ao cambio climático ten un orzamento estimado de 945.000 euros, a executar
entre 2020 e 2030. Deste orzamento a maior parte corresponde ao proxecto de mellora na rede de
abastecemento auga. No cálculo non se inclúe o custe estimado da acción A2 posto que se trata dunha acción
de mitigación e adaptación e o seu custo xa foi incluído no Plan de Mitigación.
Propóñense un total de sete accións de adaptación. A distribución do orzamento por accións e sectores queda
reflectida na seguinte táboa:

Sector vulnerable

Acción

Auga, saúde

MELLORAR A REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA

Turismo

MUXÍA RURAL, SLOW FOOD

Edificios

TRAMITACIÓN DO BONO SOCIAL ELÉCTRICO
PROMOCIÓN DO USO FORESTAL SUSTENTABEL
OBRADOIRO DE EMPREGO SOBRE ACTIVIDADES
AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES.
TRAMITACIÓN DAS AXUDAS PARA A PLANTACIÓN DE
FRONDOSAS
PLAN ESTRETÉXICO PARA A CONSERVACIÓN DA
BIODIVERSIDADE
FORMACIÓN E DIVULGACIÓN SOBRE ADAPTACIÓN AO
CAMBIO CLIMÁTICO
TOTAL

Agricultura
silvicultura

Biodiversidade
Transversal

Orzamento (euros)
912.000
Incluído en
mitigación
0
10.000
5.000
0
3.000
15.000
945.000

Táboa 4. Distribución do orzamento estimado para o Plan de Adaptación
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