
 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 1 

   

 

 

 

 

ESTUDIO DE MITIGACIÓN E ADAPTACIÓN AO 
CAMBIO CLIMÁTICO NO AMBITO DO PACTO DOS 
ALCALDES PARA O CLIMA E A ENERXIA 

 

 

    OUTUBRO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 2 

   

Índice 

1.- INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 5 

1.1. ENCADRAMENTO XERAL .......................................................................................................... 5 

1.2. ALCANCE DO DOCUMENTO E OBXETIVOS ................................................................................. 8 

1.3. FERROL .................................................................................................................................... 8 

2.- ESTRATEXIA E OBXETIVOS XERAIS................................................................... 11 

2.1. VISIÓN E COMPROMISOS ADQUIRIDOS .................................................................................. 11 

2.2. OBXETIVOS ESTRATÉXICOS .................................................................................................... 12 

2.3. ESTRUCTURA COORDINATIVA E ORGANIZATIVA .................................................................... 12 

2.3.1. ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS .............................................................................................. 12 

2.3.2. PARTICIPACIÓN CIDADÁ .............................................................................................................. 12 

2.4. FONTES DE FINANCIAMENTO ................................................................................................. 13 

3.- INVENTARIO DE EMISIÓNS DE REFERENCIA ..................................................... 13 

3.1. METODOLOXÍA ...................................................................................................................... 14 

3.2. RESUMO DO INVENTARIO DE REFERENCIA (IER) ..................................................................... 16 

3.2.1. EDIFICIOS E EQUIPAMENTOS/INSTALACIÓNS MUNICIPAIS ................................................................... 17 

3.2.2. SECTOR RESIDENCIAL .................................................................................................................. 18 

3.2.3. EDIFICIOS E EQUIPAMENTOS/INSTALACIÓNS DO SECTOR TERCIARIO ...................................................... 19 

3.2.4. TRANSPORTE ............................................................................................................................ 21 

3.2.5. INDUSTRIA ............................................................................................................................... 23 

3.2.6. PRODUCIÓN LOCAL DE ENERXÍA .................................................................................................... 24 

3.3. EMISIÓNS DE CO2 ................................................................................................................... 24 

4.- PLAN DE ACCIÓN DE MITIGACIÓN ................................................................... 29 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 3 

   

4.1. PRESENTACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN ..................................................................................... 29 

4.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS .................................................................................................. 31 

4.3. ACCIÓNS REALIZADAS (2010-2020) ........................................................................................ 32 

4.4. ACCIÓNS PLANEADAS (2020-2030) ......................................................................................... 33 

4.5. CRONOGRAMA DE ACCIÓNS .................................................................................................. 35 

4.6. FINANCIAMENTO POTENCIAL DAS ACTUACIÓNS .................................................................... 39 

5.- AVALIACIÓN DE RISCOS E VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS ............................ 83 

5.1. CONTEXTUALIZACIÓN DO MUNICIPIO DE FERROL .................................................................. 83 

5.1.1. ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO ........................................................................................................ 83 

5.1.2. SUBMINISTRO DE AUGA E REDES DE SUMIDOIRO .............................................................................. 85 

5.1.3. REDES ELÉCTRICA E GASÍSTICA ...................................................................................................... 86 

5.1.4. ESPAZOS NATURAIS .................................................................................................................... 86 

5.2. DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA ............................................................................................. 88 

5.3. LIÑA BASE .............................................................................................................................. 89 

5.4. PROXECCIÓNS CLIMÁTICAS .................................................................................................... 92 

5.4.1. TEMPERATURA .......................................................................................................................... 95 

5.4.2. PRECIPITACIÓNS ........................................................................................................................ 99 

5.5. AVALIACIÓN DOS RISCOS E VULNERABILIDADES DO MUNICIPIO ............................................................ 101 

5.5.1. TEMPORAIS ............................................................................................................................ 105 

5.5.2. INUNDACIÓNS ......................................................................................................................... 106 

5.5.3. NEVARADAS ........................................................................................................................... 107 

5.5.4. SECA ..................................................................................................................................... 108 

5.5.5. INCENDIOS FORESTAIS .............................................................................................................. 109 

5.6. IMPACTOS POTENCIAIS DO CAMBIO CLIMÁTICO .................................................................. 110 

5.6.1. TEMPORAIS ............................................................................................................................ 110 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 4 

   

5.6.2. INCENDIOS FORESTAIS .............................................................................................................. 112 

5.6.3. SECA ..................................................................................................................................... 115 

5.7. ANÁLISE DA ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO .............................................................. 116 

6.- PLAN DE ACCIÓN DE ADAPTACIÓN................................................................. 123 

7.- SEGUIMENTO DO PACES................................................................................ 134 

8.- BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 5 

   

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1. ENCADRAMENTO XERAL 

 

A Unión Europea caracterizase pola súa acción conxunta en materia de loita contra o cambio climático, é 
dicir, a Unión Europea actúa en representación de todos os Estados Membros á hora tanto de negociar 
os distintos acordos como de cumprilos, e polo rol de líder que exerceu nas distintas Conferencias das 
Partes (COPS). A pesar de non ser o principal emisor de gases de efecto invernadoiro, e a diferenza 
doutras nacións con maiores taxas de emisión, a Unión Europea sempre mostrou a súa ambición nos 
distintos compromisos internacionais fixando obxectivos de redución vinculantes e cuantificables.  

No mesmo ano que se inicia o primeiro período de compromiso do Protocolo de Kyoto, o 2008, a UE 
avanza na loita contra o cambio climático mediante a aprobación do chamado “Paquete Europeo de 
Enerxía e Cambio Climático 2020” que se compón de normativa vinculante, onde se establecen os 
seguintes obxectivos concretos para 2020 en materia de enerxías renovables, eficiencia enerxética e 
redución de emisións de gases de efecto invernadoiro:  

 20% de redución das emisións de gases de efecto invernadoiro GEI (en relación cos 
niveis de 1990).  

 20% de enerxías renovables na UE.  

 20% de mellora da eficiencia enerxética 

Para o período comprendido entre 2021 e 2030, a Unión europea decidiu reforzar o seu compromiso a 
través da definición dun novo marco sobre o clima e a enerxía, que conta cos seguintes obxectivos:  

 40% de redución das emisións de gases de efecto invernadoiro en relación cos niveis 
de 1990.  

 Mellora do 32,5% na eficiencia enerxética. 

 Participación do 32% de enerxías renovables no consumo de enerxía final.  

Este marco estratéxico para 2030 foi definido a partir da planificación recollida no documento  “Folla de 
ruta cara unha economía hipocarbónica competitiva en 2050”, o cal establece que a UE en 2050 deberá 
ter diminuído as súas emisións un 80% respecto dos niveis de 1990. Para acadar este obxectivo a UE 
define unha traxectoria viable e economicamente posible que inclúe os seguintes fitos: 

 Unha redución do 40% en 2030 

 Unha redución do 60% en 2040 

Neste sentido España adquiriu o compromiso de limitar ou de reducir as súas emisións de gases de 
efecto invernadoiro, tanto no ámbito da Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático e  
o seu Protocolo de Kyoto, como no da Unión Europea. Isto traduciuse nalgunhas ocasións nunha serie 
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de obxectivos nacionais de redución de emisións vinculantes, e noutros casos, na participación en base á 
súa condición de Estado Membro ou de Parte na consecución dos obxectivos europeos e internacionais.  

Debido ao carácter transversal do proceso de loita fronte ao cambio climático e ao reparto de 
competencias entre as distintas administracións, o Estado Español dispón dun sistema de coordinación a 
distintas escalas que se articula en torno a diversos organismos en función das administracións 
implicadas (Consello Nacional do Clima, Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, 
Comisión Interministerial para o Cambio Climático).   

A nivel nacional este ano 2020 foi un ano de gran importancia, xa que a Lei de Cambio Climático e 
Transición Enerxética entrou na súa recta final de tramitación administrativa no cal o Goberno enviou ás 
Cortes este primeiro proxecto para acadar a neutralizade de emisións a máis tardar no 2050, así como 
foi enviado en marzo de 2020 a Comisión Europea  o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima e a 
estratexia para a descarbonización da economía a 2050. 

Con respecto á comunidade autónoma de Galicia, creouse a Estratexia Galega fronte ao Cambio 
Climático, en 2005, que establecía unha estratexia de loita contra o cambio climático dentro da 
comunidade autónoma e que tamén buscaba axudar a España a cumprir os seus compromisos 
internacionais. Os seus principais obxectivos eran un mellor coñecemento do clima de Galicia e a 
avaliación do impacto do cambio climático no seu territorio; control das emisións de GEI, a través da 
definición de medidas nas respectivas políticas sectoriais; promoción de políticas de apoio a sumidoiros 
de carbono como parte esencial na solución do problema e estudo dos principais impactos e medidas de 
minimización.  

Así mesmo e neste sentido no ano 2019 presentouse  a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 
2050 (EGCCE) cun obxectivo a longo prazo e acorde co Acordo de París, que establece acadar un 
equilibrio entre as emisións de gases de efecto invernadoiro derivadas da acción humana e a absorción 
derivada tamén da acción humana realizada polos sumidoiros na segunda metade do século, sobre a 
base da equidade e no contexto do desenvolvemento sostible e dos esforzos por erradicar a pobreza, 
establecéndose polo tanto ese obxectivo a longo prazo de acadar a neutralidade climática o antes 
posible e a mais tardar, no ano 2050. 

 

 

Sendo necesario para conseguir esa neutralidade climática: 
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 Redución das emisión de gases de efecto invernadoiro: Galicia debe converterse gradualmente 
nunha sociedade baixa en carbono onde o desenvolvemento económico estea desligado 
completamente das emisións de gases de efecto invernadoiro. Estímase que as emisións a 2050 
terán que reducirse nun 80% respecto del nivel de 1990 para poder acadar este obxectivo.  

 Potenciar a capacidade de absorción de carbono a través da xestión de masas forestais, usos do 
solo e conservación dos ecosistemas. O sector forestal  (incluída a súa industria asociada) é un 
sector estratéxico para Galicia, tanto por superficie ocupada como por xeración de emprego e 
riqueza, especialmente nos territorios rurais. Ata o momento, a absorción de CO2 derivada das 
masas forestais e a xestión dos usos do solo non recibiu un tratamento análogo ao das emisións 
de gases de efecto invernadoiro doutros sectores como por exemplo a industria ou o 
transporte.  

A outra variable importante que se introduce coa inclusión das absorcións derivadas da xestión das 
masas forestais e usos do solo nos obxectivos a longo prazo é a relativa á conservación dos ecosistemas. 
Soamente en biomasa arbórea hai en Galicia preto de 270 millóns de toneladas de CO2 almacenadas ao 
que habería que engadir o carbono almacenado nos solos. A conservación e correcta xestión deste 
carbono almacenado é indispensable pois a perda do mesmo implicaría que o sector pasara a ser un 
emisor neto, o cal dificultaría enormemente a consecución do obxectivo fixado. Adicionalmente ao 
exposto, a conservación dos distintos ecosistemas existentes en Galicia considérase esencial polos 
servicios ecosistémicos que proporcionan.  

O papel crucial que teñen os gobernos locais na mitigación dos efectos do cambio climático fixo que a 
comisión europea (CE) lanzara no ano 2008, O Pacto dos Alcaldes. Este instrumento voluntario ten como 
principal obxectivo incentivar ás autoridades locais a implantar políticas de enerxía sostible. Os 
municipios asinantes adoptan de forma voluntaria o compromiso de reducir os gases de efecto 
invernadoiro en polo menos o 40 % ata 2030, e de aumentar a súa resistencia ao impacto do cambio 
climático, a través da adopción de medidas de eficiencia enerxética e enerxías renovables. Para cumprir 
os obxectivos, os municipios comprométense a presentar una Plan de Acción para as Enerxías Sostibles 
e o Clima (PACES) este documento deberá ser aprobado polo pleno Municipal. Sendo o seu contido:  

 Elaboración de un Inventario de Emisión de referencia (IER) 

 Facer unha avaliación dos riscos e vulnerabilidades climáticas 

 Plans de acción de Mitigación e Adaptación 

O Concello de Ferrol adheriuse ao Pacto dos Alcaldes  o día 28 de Marzo de 2019, obrigándose, segundo 
o compromiso asinado, a: 

 Levar a cabo un inventario de emisións de referencia e unha avaliación de riscos e 
vulnerabilidades derivados do cambio climático. 

 Presentar un Plan de Acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES) nun prazo de 
dos anos a partir da data da decisión do Concello. 
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 Elaborar un informe de situación polo menos cada dous anos a partir da presentación 
do Plan de acción para o clima e a enerxía sustentable con fins de avaliación, 
seguimento e control. 

1.2. ALCANCE DO DOCUMENTO E OBXETIVOS 

Plan de Acción para as Enerxías Sostibles e o Clima (PACES) de Ferrol é un instrumento da 
administración local encamiñado, dentro do intervalo temporal establecido, aos seguintes obxectivos: 

  Elaboración de un Inventario de Emisións do Concello de Ferrol, para obter un 
diagnóstico de referencias das emisións de GEI resultantes do consumo de enerxía 

 Definir as accións de minimización co fin de aumentar a eficiencia enerxética e 
diminuír o consumo de enerxía no Concello e, por conseguinte, que procuren diminuír 
as emisións de GEI e melloren a calidade do aire do territorio.  

O alcance xeográfico do documento é o Concello de Ferrol e céntrase no consumo de enerxía nos 
edificios e equipamentos municipais e alumeado público, edificios residenciais, industria, edificios e 
equipamentos terciarios, transporte público, frota municipal, transporte privado e comercial, e recollida 
e tratamento de residuos sólidos urbanos. 

1.3. FERROL 

Ferrol é un concello de España que se atopa na comunidade autónoma de Galicia e forma parte da 
provincia da Coruña. Posúe unha superficie de 82,65 km2 e unha poboación de 66.065 habitantes no 
ano 2019 (datos IGE), distribuída en 13 parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización do Concello de Ferrol. 
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A poboación do municipio descendeu os últimos nove anos, así como se pode ver na gráfica cun 

descenso prolongado no tempo dende os 74.001 habitantes do ano 2010 ata os 65.499 habitantes no 

ano 2019. 

 

Figura 2. Poboación no municipio de Ferrol. Fonte: INE 

 

No sector industrial, as principais actividades, en termos de número de empresas, son “industria da 

alimentación cun 20%, seguida da fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 

cun 17%. 

Con respecto as actividades económicas do Concello o “comercio por xunto e ao retallo; reparación de 

vehículos de motor” e actividades predominante e abrangue un 22% das empresas rexistradas no 

Concello, seguida da hostalaría cun 12%  
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Figura 3. Número de empresas segundo as actividades principais e condición xurídica no Concello de 

Ferrol. Elaboración propia (Fonte: IGE 2018) 

 

 

Figura 4. Parque automobilístico dende 2010 (Elaboración propia. Fonte IGE) 
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No ámbito do total de vehículos, sobre o 82% son turismos seguido de lonxe por “camións e furgonetas” 

cun 8%. A taxa de motorización no concello de Ferrol amosa unha evolución positiva do parque de 

vehículos, inversamente proporcional ao crecemento poboacional negativo que se está a dar en Ferrol 

nos últimos anos, indicando un índice de motorización crecente. 

No ano 2009, segundo a enquisa de mobilidade realizada por Sondaxe, a cidadanía de Ferrol escolleu 

maioritariamente o vehículo particular cun 55,2%, posiblemente debido á influencia de grandes 

superficies. 

 

Figura 5. Distribución modal nos desprazamentos diarios ano 2009. Fontes Sondaxe e Plan de 

Mobilidade Ferrol 

 

2.- ESTRATEXIA E OBXETIVOS XERAIS 

2.1. VISIÓN E COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

O Cambio climático actualmente se concibe como unha realidade que afecta a nivel global e que 
necesita solucións tanto a corto prazo como a longo prazo. Este feito leva intrínseca a necesidade de 
tomar medidas que freen ou diminúan os efectos, por isto xurde esta ferramenta coa que o Concello de 
Ferrol se compromete, a nivel europeo, a sumarse o resto de concellos que están dando solucións a este 
feito. 

Neste sentido se buscará a optimización dos consumos de combustibles fósiles nos distintos sectores así 
coma no aforro enerxético e a transición cara o uso das enerxías renovables e o autoconsumo. Por outro 
lado vistos os resultados das presións dos modelos climáticos vaise seguir unha senda orientada a 
implantación de medidas que reduzan a vulnerabilidade do municipio ante as ameazas do cambio 
climático 
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2.2. OBXETIVOS ESTRATÉXICOS 

Establécense unha serie de obxectivos de redución de emisións de CO2 e de aumento a resiliencia 
climática. En canto as emisións, adquiriuse una compromiso de redución do 40% no horizonte temporal 
de 2030 respecto o ano de referencia, e dicir 2010, a través da aplicación dun Plan de Acción polo Clima 
e a Enerxía Sostible (PACES) . No correspondente a resiliencia climática, marcáronse como obxectivos a 
toma de medidas para o aumento da capacidade de adaptación dos sectores que se identifican como 
máis vulnerables os impactos e que resultaron máis significativos no análises de riscos e 
vulnerabilidades.  

Os obxectivos estratéxicos serán:  

 Redución de consumo eléctrico municipal, aumentando a súa eficiencia, tanto en edificios, 
equipamentos e alumeado público e semafórico. 

 Fomento das enerxías renovables. 

 Aposta pola mobilidade sostible. Implicando actuacións no transporte público e privado. 

 Colaboración coa cidadanía na creación de hábitos máis eficientes enerxéticamente.  

 Adaptación das estruturas do Concello para o desenvolvemento das accións necesarias. 

O Concello de Ferrol pretende acadar o obxectivo de redución do 40% das emisións no 2030, tomando 
como referencia o ano 2010. Esta redución será global e será o resultado de todas as acción planificadas 
neste PACES. 

 

2.3. ESTRUCTURA COORDINATIVA E ORGANIZATIVA 

2.3.1. Estrutura e recursos humanos 

A coordinación, aplicación das medidas e seguimento dos resultado do PACES recaerá na Consellaría de 
Área de Servizos, Obras, Medio Ambiente, Zona rural e Participación Cidadá. O Concello de Ferrol 
asignará unha serie de recursos humanos ,que se verán a súa vez implicados nas tarefas de seguimento 
e control do grado de avance das accións comprometidas. 

2.3.2. Participación cidadá 

Na actualidade, a implicación da cidadanía e a incorporación das súas opinións nas políticas públicas é 
unha realidade ante a que a Administración non pode sentirse allea. Por elo, débense desenvolver 
mecanismos de participación cidadá que fomenten a boa relación entre a Administración e a cidadanía, 
acercando a toma de decisión a esta última, reforzando así os sistemas de gobernabilidade.  

Este proceso de participación externa perseguirá tres obxectivos:  
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 Diagnosticar os hábitos enerxéticos da poboación, as súas necesidades e o grado de 
coñecemento e interese . 

 Informar a poboación sobre o que representa e implica o Pacto de Alcaldes 

 Implicar a cidadanía na implantación das medidas do plan para a consecución dos obxectivos 
marcados. 

2.4. FONTES DE FINANCIAMENTO  

A viabilidade económica do PACES basearase na identificación de diversas fontes de financiamento no 
ámbito local, provincial, autonómico, nacional e europeo: o orzamento xeral, os propios recursos 
recorrentes do Concello, a reorientación das políticas públicas que incentivan a redución das emisión, a 
promoción de actividades económicas correspondentes a economía circular e a busca daquelas fontes 
externas o Concello, como poden ser as empresas privadas. 

Por outra banda o Concello de Ferrol fará o mellor uso dos recursos financeiros comprometidos para o 
desenvolvemento do Plan, optimizando a relación beneficio/coste en cada medida proposta. De 
calquera forma a maior parte dos investimentos naqueles sectores que sexan máis difusos serán 
mobilizados reducindo ao mínimo o impacto destes costes nas arcas municipais 

 Implementación de políticas públicas que incentiven as actuacións dos impactos nas emisións 
de gases de efecto invernadoiro.  

 Promoción de actividades económica arredor da economía circular 

 Aproveitamento e apoio nos investimentos e gastos recorrentes, reorientando as partidas 
principais en base ao PACES para conseguir a redución de emisións proposta. 

 

3.- INVENTARIO DE EMISIÓNS DE REFERENCIA 

O Inventario de Emisións cuantifica as cantidades de CO2 emitidas debido o consumo enerxético no 
territorio, permitindo identificar as principais fontes de emisión de CO2 e os seus respectivos potenciais 
de redución. O Inventario é o punto de partida para as accións de mitigación xa que incorpora 
información sobre os principais sectores emisores, axudando a identificar e propoñer as mellores 
accións de mitigación. 

Para a Unión Europea o ano de referencia deberá ser 1990 ou máis próximo a este. Remontarse ao ano 
1990 para confeccionar o Inventario de Emisións de Referencia pode ser un traballo difícil de acadar, 
polo tanto na metodoloxía proposta polo Pacto dos Alcaldes tómase como ano de referencia o 2010, ou 
no seu defecto o ano máis próximo a este, para a realización dos inventarios. 
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3.1. METODOLOXÍA 

O Inventario de Emisións de Referencia (IER) elaborouse a partir da Guía para a Presentación de 
Informes (marzo 2020) publicada pola Oficina do Pacto dos Alcaldes. O procedemento de elaboración do 
Inventario desenvólvese en 5 fases, enumeradas no cadro seguinte. 

 

 

Recollida de datos Fase inicial de grande importancia e que marcará 
a fiabilidade nos resultados finais e o tempo de 

desenvolvemento dos traballos 

Consumos enerxéticos 

Tratamento dos datos iniciais para a obtención 
dos datos de actividade en kWh. 

Aplicación de estimacións e factores de 
conversión 

Emisións de CO2 

Realización dos cálculos precisos para obter as 
emisións de CO2 a partir dos datos de actividade. 

Aplicación dos factores de emisión 

Análise dos resultados 
Fase de análise de resultados que establecerá o 

camiño a seguir no municipio á hora de fixar 
obxectivos e buscar as mellores accións de 

redución de emisións 

Redacción do documento 

Fase de redacción do documento na que se 
plasmará o traballo feito nas fases anteriores 

 

Os datos para desenvolver este documento proveñen de diversas bases de información oficial e algúns 
foron fornecidos polo propio concello de Ferrol. A continuación indícase o procedemento seguido para a 
recollida e a estimación dos consumos enerxéticos nos distintos sectores relevantes para a elaboración 
do IER: 

• Edificios e instalacións municipais. Solicitáronse ao Concello os seguintes datos: 

o Listado cos puntos de consumo de titularidade municipal, indicando nome e 
localización 

o Consumo eléctrico (kWh) en cada punto 
o Consumo de enerxía para usos térmicos (calefacción ou ACS) 
o Consumo do alumeado público 
o Consumo da rede semafórica 

 

• Edificios residenciais. O consumo no sector residencial vén dado pola Oficina Técnica do Pacto. 
Estes baseáronse nunha metodoloxía que emprega o informe SECH SPAHOUSEC (IDAE, 2009), e 
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o Censo de Poboación e Vivendas 2011 (INE). O informe SECH SPAHOUSEC clasifica os 
consumos residenciais en 6 usos básicos, os cales non dependen dos mesmos factores. Mentres 
que a calefacción, a alumeado e o aire acondicionado son proporcionais á superficie útil da 
vivenda, e os consumos de ACS e da cociña dependen máis da ocupación da vivenda, o uso de 
electrodomésticos é máis independente de calquera destes factores. Por outra banda, o Censo 
de Poboación e Vivendas 2011 permite obter un perfil das vivendas principais de cada 
municipio, do que se extrae o número de fogares por cada tipoloxía de vivenda, a superficie útil 
total dos fogares de cada tipoloxía e o número de persoas que residen nos fogares de cada 
tipoloxía. Multiplicando os consumos de cada uso básico polo factor do que dependen, e 
aplicando a distribución por fontes que proporciona o informe SECH SPAHOUSEC para cada 
zona climática e uso doméstico, acádanse os consumos dos fogares do municipio, por fonte e 
uso doméstico. Finalmente, sumando fonte por fonte, os consumos correspondentes a cada 
uso obtéñense os consumos totais do sector por fonte. 

• Edificios e equipamento/instalacións do sector terciario non municipal. A metodoloxía 
aplicada para a estimación dos consumos no sector terciario baséase no emprego dos datos de 
consumo de electricidade, gas natural e GLP para a provincia da Coruña, proporcionados polo 
INEGA, que á súa vez recolleu os datos publicados pola Secretaría de Estado de Energía do 
Ministerio para la Transición Ecológica. Asemade, obtense a distribución das empresas segundo 
a actividade e o seu tamaño (número de empregados) para o municipio, así como para a 
provincia no seu conxunto (Instituto Galego de Estatística). Despois de lle seren asignados 
distintos pesos a cada grupo de empresas segundo o seu tamaño (valorando máis a aquelas con 
maior número de empregados), pódese estimar a proporción de cada grupo de empresas a 
nivel municipal segundo o tipo de actividade desenvolvida respecto ao valor total provincial. 
Deste xeito, pódese obter o valor proporcional do consumo a nivel municipal. 

 

• Transporte. Divídese en dúas categorías: 
o Transporte público e frota municipal. Solicitáronse ao Concello os datos de consumo 

(litros) e tipo de carburante dos vehículos do parque móbil municipal. Do mesmo 
xeito, obtívose a lonxitude dos traxectos das liñas de transporte público urbano, así 
como a frecuencia semanal das mesmas e o tipo de autobús que presta ese servizo. 

o Transporte privado e comercial. Os consumos do transporte privado e comercial foron 
fornecidos pola Oficina Técnica do Pacto. Na súa metodoloxía empregan as estatísticas 
do CORES, relativas aos consumos mensuais de combustible por provincia; as 
estatísticas da DGT, relativas ao parque de vehículos matriculados con domicilio no 
Concello, e na provincia á que este pertence; e os datos do IGE no tocante á superficie 
do Concello e da provincia á que pertence. A partir dos consumos unitarios de 
combustible por vehículo (obtidos dividindo os consumos provinciais de cada 
carburante polo número de vehículos matriculados na provincia que utilicen ese 
combustible), calcúlanse os consumos anuais por combustible multiplicando os 
consumos unitarios polo número de vehículos matriculados no Concello. Finalmente 
pondéranse estes consumos por un factor que pon en relación a superficie do 
territorio municipal e a superficie media dos municipios da provincia. 
 

• Industria. Aplícase a mesma metodoloxía ca no sector terciario. 

Para cada un dos sectores anteriores obtivéronse os consumos enerxéticos asociados, e ao mesmo 
tempo desagregáronse estes segundo o vector enerxético empregado. Para o cálculo das emisións foron 
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utilizados os factores de emisión Standard, baseados nos principios do Intergovernmental Panel for 
Climate Change (IPCC). 

Igualmente, a metodoloxía establece a necesidade, de ser o caso,  de cuantificar a produción local de 
enerxía no Municipio, a que, especialmente a xerada a partir de fontes renovables, compensa as 
emisións do Municipio e en consecuencia reduce o factor de emisións de CO2 do consumo eléctrico. 
Porén, como se verá máis tarde, esta produción foi mínima no municipio no ano de referencia. 

Adicionalmente, estimáronse as emisións doutros Gases de Efecto Invernadoiro (GEI) coma o óxido de 
nitróxeno (N2O) ou o metano (CH4), producidas en sectores non relacionados coa enerxía, coma as 
plantas de tratamento de augas residuais ou de residuos sólidos urbanos. Xa que logo, ao longo deste 
traballo as emisións daranse en toneladas equivalentes de CO2.  

Deste xeito, púidose debuxar unha visión xeral dos consumos enerxéticos e emisións de CO2 producidas 
no Municipio de Ferrol, o que permitirá desenvolver as medidas e liñas estratéxicas de maneira 
individualizada. No seguinte epígrafe serán analizados os resultados obtidos trala recollida de datos, 
estimación de consumos e cálculo de emisións de CO2. 

3.2.  RESUMO DO INVENTARIO DE REFERENCIA (IER) 

No ano 2010 no Municipio de Ferrol consumíronse un total de 931403 MWh, sendo o valor per cápita 
12,99 MWh/habitante. Este valor representa un 1,19% do consumo de enerxía total en Galicia. 

Na Figura 6 amósase un gráfico que sintetiza os datos de consumo final por sector analizado. 

 

Figura 6. Resumo dos resultados do Inventario de Emisións de Referencia do Concello de Ferrol 
(Fonte: Elaboración propia) 
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3.2.1. Edificios e equipamentos/instalacións municipais 

En total, no ano 2010 os edificios e equipamentos ou instalacións municipais consumiron en total 
12926,12 MWh, o que supón un 1,14% da enerxía consumida no Municipio nese período. Na Figura 7 
represéntanse os consumos eléctricos desagregados en función do tipo de instalación. Os datos foron 
tomados para o período 2015-2019, dadas as dificultades de obtelos para o ano de referencia. Non 
obstante, pódese apreciar como o consumo eléctrico nos edificios e instalacións municipais mantense 
aproximadamente constante, polo que unha boa aproximación do consumo no ano 2010 pode vir dada 
polo valor medio no período 2015-2019. Cabe sinalar que a diferencia no consumo do Alumeado público 
entre os anos 2018 e 2019 veñen provocadas porque unha parte das facturas de 2018 foron emitidas no 
ano seguinte. 

        

Figura 7. Consumo eléctrico nos edificios e instalacións municipais (Fonte: Elaboración propia a partir de datos do 
Concello) 

Segundo a Figura 8, a maior parte do consumo corresponde ao alumeado público (58%), seguido polos 
equipamentos deportivos (12%) e polos centros culturais (9%). A fonte de enerxía máis empregada é a 
electricidade (9897,27 MWh), seguida polo Gas Natural (2337,26 MWh), o Gas Licuado do Petróleo 
(GLP) (624,52 MWh) e o gasóleo de calefacción (67,08 MWh). En canto á presenza de enerxías 
renovables nalgunha instalación do Municipio, tívose coñecemento dalgunhas actuacións nos últimos 
anos relativas á instalación de paneis solares para produción de ACS en instalacións deportivas ou a 
remuda dunha caldeira de gasóleo por outra de gas, mais non consta ningunha no 2010. Polo tanto, 
asumirase que no ano de referencia (2010) non había instalacións de enerxías renovables. 

 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 18 

   

                  

Figura 8. Reparto do consumo eléctrico nos edificios e instalacións municipais (Fonte: Elaboración 
propia a partir de datos do Concello) 

Na Táboa seguinte detállanse os consumos (MWh) por instalación e tipo de fonte de enerxía. 

  Electricidade Gas natural GLP  Gasóleo C Renovables Total 

Edificios e instalacións 
municipais 

4140,33 2337,26 624,52 67,08 - 7169,19 

  Equipamentos 
municipais 

676,60  -  - -   -  -  

Centros culturais 875,22  -  -  -  -  - 

Centros educativos 625,27  -  -  -  -  - 

Mercados 405,00  -  -  -  -  - 

Equipamentos 
deportivos 

1193,60 - - - - - 

Servizos municipais 364,70 - - - - - 

Alumeado público  5734,00  - -  -  -  5374,00  

Rede semafórica  19,41  - -  -  -  19.41  

3.2.2. Sector residencial 

No sector residencial consumíronse no ano de referencia un total de 260557,95 MWh, o que supón un 
27,97% do total consumido no Municipio. A principal fonte de enerxía utilizada é a electricidade (43%), 
seguida polo gas natural (24%), e polo gasóleo de calefacción e a biomasa, ámbolos dous cun consumo 
semellante (11%) (Figura 9). 
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            Figura 9. Consumo por fonte de enerxía no sector residencial (Fonte: Oficina do Pacto dos 
Alcaldes) 

 

3.2.3. Edificios e equipamentos/instalacións do sector terciario 

O sector terciario (Hostalería, Comercio e servizos e Administración e outros servizos públicos) consumiu 
en Ferrol no ano de referencia un total de 180293,57 MWh, o que fai un 19% da cantidade total 
consumida no Municipio. A principal fonte de enerxía empregada é a electricidade (63,44%), seguida do 
Gas Natural (29,76%) e o GLP (6,79%).  

Os datos anteriores estimáronse a partir dos datos de consumo por provincias, fornecidos polo INEGA, e 
do número de empresas segundo o tamaño (usouse como indicador o número de empregados) e tipo de 
actividade desenvolvida. Os datos do número de empresas obtivéronse tanto para o municipio de Ferrol 
como para o total da provincia da Coruña (Instituto Galego de Estatística, IGE). Os diferentes tipos de 
actividade ordénanse consonte aos códigos CNAE 2009. Deste xeito, mentres que o sector da Hostalería 
conta co seu propio epígrafe, o sector Comercio e Servizos componse das seguintes actividades 
económicas (IGE): 

• Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 

• Información e comunicacións 

• Actividades financeiras e de seguros 

• Actividades inmobiliarias 

• Actividades profesionais, científicas e técnicas 
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• Educación 

• Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 

• Outros servizos 

Do mesmo xeito, o sector ‘Administración e outros servizos públicos’ inclúe a actividade daquelas 
institucións que prestan servizos á cidadanía pero que non dependen do Concello, é dicir, centros 
educativos de titularidade autonómica ou privada, centros de saúde, residencias de maiores, etc. 

Unha vez coñecida a distribución das empresas por tamaño e actividade, tanto no ámbito provincial 
coma no municipal, aplícase un peso maior ás empresas de maior tamaño (maior número de 
traballadores). Así, pódese estimar dunha forma bastante razoable a proporción que supón a actividade 
do sector terciario do municipio ferrolán respecto ao total da provincia da Coruña.  

Na Figura 10 amósase a distribución do consumo enerxético dentro do sector terciario, onde a 
Administración e outros servizos públicos consume un pouco máis da metade (52%), seguido de preto 
por Comercios e servizos (38%). Dentro de cada subsector (Figura 10), a electricidade é claramente a 
fonte enerxética máis consumida. Onde existe bastante variabilidade é no consumo de gas natural, 
pasando de ter un consumo residual na Hostalería (4,5%) a supor un consumo importante na Admón. e 
outros servizos públicos (40,62%). O GLP ten un papel menos relevante nos tres casos, gañando quizais 
certa importancia no sector hostaleiro (16,15%). 

 

         

Figura 10. Distribución do consumo enerxético no sector terciario (Fonte: Elaboración propia a partir 
de datos do INEGA e o IGE) 
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Figura 11. Distribución do consumo por fonte de enerxía en cada sector (Fonte: Elaboración propia a 
partir de datos do INEGA e o IGE) 

 

3.2.4. Transporte 

Dentro do sector transporte, cómpre distinguirmos entre o transporte público e frota municipal, e o 
transporte privado e comercial. Dentro do primeiro caso, os consumos foron calculados a partir dos 
datos existentes sobre as liñas de transporte urbano e interurbano existentes no Municipio, así como os 
datos relativos ao parque móbil municipal. No ano de referencia 2010 existían no municipio de Ferrol as 
seguintes liñas de transporte urbano e interurbano1: 

• Residencia – Neda (15,2 km) 

• Neda – Porto (9,4 km) 

• Porto – Residencia (20,4 km) 

• Canido – A Graña (18,8 km) 

• A Faísca – Correos (7,9 km) 

• Caranza – Correos (9,3 km) 

• Centro – San Mateo (15,1 km) 

• Centro – Cemiterio (15,1 km) 

• Centro -  Santa Mariña (15,2 km) 

• Centro – A Graña (15,7 km) 

• San Xurxo – Ferrol (31,6 km) 

• Circular (75,6 km) 

• San Felipe – Ferrol (30,8 km) 

 

1 Plan de movilidad y espacio público en el Concello de Ferrol (2009) 
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• Covas – Ferrol (28,9 km) 

• Mandiá – Ferrol (29,8 km) 

Ademais das liñas antes enumeradas, tivéronse en conta as liñas que fan o servizo de transporte escolar 
para os diferentes centros educativos do Concello. Así, na Táboa 1 resúmense os consumos de cada tipo 
de combustible empregado polo transporte público e o parque móbil municipal. 

Táboa 1. Consumo de combustible (MWh) no transporte público e frota municipal (Fonte: Concello de Ferrol) 

  Gasoil Gasolina GLP  Electricidade Total 

Transporte público 
urbano e interurbano  5557,40 - - - 5557,40 

Frota municipal 
 519,08 23,62 - - 542,71 

A Táboa 2 resume os consumos estimados para o transporte comercial e privado no ano de referencia. 

Táboa 2. Consumo de combustible (MWh) no transporte comercial e privado (Fonte: Oficina do Pacto dos 
Alcaldes) 

  Gasoil Gasolina Biocombustible  Electricidade Total 

Transporte privado e comercial  291286,54  105464,02 22251,49 20,43 419022,47 

En total, o consumo xerado no sector transporte supón un 45,64% a respecto do total municipal. Como 
se aprecia na Figura 12, o transporte comercial e privado é o que contribúe nunha maior proporción 
(98,56%). Os combustibles utilizados son principalmente o gasoil (69,95%) e a gasolina (24,81%). 

 

  

Figura 12. Distribución do consumo por fonte de enerxía no sector transporte (Fonte: Elaboración 
propia a partir de datos da Oficina do Pacto dos Alcaldes e do Concello) 
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3.2.5. Industria 

O sector industrial consumiu en Ferrol no ano de referencia un total de 52506,31 MWh, o que fai un 
5,64% da cantidade total consumida no Municipio. A principal fonte de enerxía empregada é o gas 
natural (55,35%), seguida da electricidade (43,38%) e o GLP (1,27%). Neste apartado empregouse a 
mesma metodoloxía que a indicada para o sector terciario. 

Na Figura 13 represéntase a distribución do consumo enerxético entre os diferentes tipos de industria. 
Claramente, a industria manufactureira constitúe o maior consumidor dentro do sector industrial 
(91,75%). Dentro da industria manufactureira, desagregáronse os consumos segundo o tipo de 
actividade (Figura 14). Como se pode observar, as industrias de máis peso en termos de consumo son a 
Química e petroquímica e a de fabricación de Máquinas e transformados metálicos (17%), seguidas pola 
industria da Alimentación, bebidas e tabaco (8%) e pola Construción e reparación naval e a Téxtil (6%). 

 

Figura 13. Distribución do consumo segundo o tipo de industria (Fonte: Elaboración propia a partir de 
datos do INEGA e do IGE) 
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Figura 14. Distribución do consumo segundo a actividade na industria manufactureira (Fonte: 
Elaboración propia a partir de datos do INEGA e do IGE) 

 

3.2.6. Produción local de enerxía 

Neste epígrafe contabilizarase a cantidade de enerxía eléctrica producida dentro do Municipio, co fin de 
obtermos un valor para o factor de emisión da electricidade máis axeitado para a realidade do 
Municipio. Segundo datos do Concello de Ferrol, no ano de referencia non se contratou enerxía con 
certificado ecolóxico. Por outra banda, na Táboa 3 enuméranse as plantas de produción de enerxía 
eléctrica a nivel local cunha potencia inferior  a 20MW, existentes no ano de referencia 2010. 

Táboa 3. Plantas locais de produción de enerxía eléctrica (Fonte: Rexistro de instalacións de produción de enerxía 
eléctrica de réxime especial) 

  
Ubicación 

Potencia 
estimada (kW) 

Enerxía xerada 
(MWh) 

Vector 
enerxético de 
entrada 

Consumo de 
enerxía primaria 
(MWh) 

Fotovoltaica  IES Ferrolterra  5    - - 

Coxeración 
Jema Creaciones 
Infantiles 

- - - - 

Minihidráulica 
 Autoxerador de 
Currás-Esmelle 

 20    - - 

Finalmente, non se tivo constancia da existencia de plantas de calefacción/refrixeración de distrito no 
Municipio. 

 

 

 

3.3. EMISIÓNS DE CO2 

Unha vez coñecidos os consumos enerxéticos no Municipio e a produción local de enerxía, procédese ao 
cálculo das emisións equivalentes de CO2. En primeiro lugar débense escoller os factores de emisión 
axeitados para cada tipo de fonte enerxética (Táboa 4). Seguindo as directrices do IPCC, para os factores 
de emisión relativos ás fontes renovables asúmese un valor igual a 0. 

Táboa 4. Factores de emisión (tonEq CO2/MWh) para as diferentes fontes de enerxía. 

As emisións equivalentes no Municipio no ano de referencia ascenden a 260286 tonEq CO2. Ás emisións 
derivadas dos consumos enerxéticos dos diferentes sectores analizados, nesta altura súmanse as 

Electricidade  Combustibles fósiles 

Nacional Local Gas Natural GLP Gasóleo C Diésel Gasolina Carbón 

0,254 0,254 0,202 0,234 0,286 0,318 0,305 0,356 
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emisións producidas no tratamento de augas residuais e no tratamento de residuos sólidos urbanos 
(RSU) xerados no municipio. A metodoloxía seguida para o cálculo destas emisións vén dada pola Oficina 
do Pacto, e os datos necesarios para o seu cálculo son a poboación do municipio no ano de referencia e 
a cantidade total de RSU (ton) enviadas á planta de tratamento correspondente dende o municipio. 

Como se observa na Figura 15, o sector que máis emisións produce é o sector transporte (49%), seguido 
do residencial (21%) e o terciario (16%). Na Figura 16, pódense apreciar as emisións producidas por 
fonte de enerxía. O gasóleo de automoción é a maior fonte de emisións (39,39%), seguido da 
electricidade (27,44%) e a gasolina (13,40%). 

Na Figura 17 faise unha comparación entre o consumo de cada fonte enerxética e as emisións 
producidas. Vese claramente como o gasóleo de automoción (diésel) é o combustible con maior 
potencial contaminante. Pola contra, o gas natural semella ter o menor poder emisor de entre as fontes 
enerxéticas analizadas. 

 

 

Figura 15. Emisións de CO2 producidas por sector  (Fonte: Elaboración propia) 
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Figura 16. Emisións de CO2 producidas por fonte de enerxía  (Fonte: Elaboración propia) 

 

 

Figura 17. Comparación entre consumo e emisións de CO2 producidas por fonte de enerxía  (Fonte: Elaboración 
propia) 

 

Nas seguintes táboas resúmense os consumos de enerxía (MWh) e as emisións de CO2 por sector e fonte 
de enerxía. As devanditas táboas foron extraídas do modelo estandarizado fornecido polo Pacto dos 
Alcaldes para a elaboración do Inventario de Emisións.
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Gas natural
Gas 

licuado
Gasóleo de 
calefacción

Gasóleo Gasolina Lignito Carbón
Otros 

combustibles      
     fósiles

Aceite vegetal 
Biocombusti

ble
Otros tipos 
de biomasa

Energía 
solar térmica

Energía 
geotérmica

4159,74 2337,26 624,52 67,08 7188,6

Edificios y 

equipamiento/instalaciones terciarios 
114386,74 53657,76 12249,08 180293,58

112694,02 0,00 63568,02 22936,99 29329,97 0,00 0,00 0,00 1426,14 0,00 0,00 0,00 29571,36 730,23 301,21 260557,952

5734,00 5734

No RCDE 22639,32 29060,21 605,54 52305,07

RCDE (no recomendado) 0

259613,82 0 148623,2549 36416,1348 29397,04946 0 0 0 1426,14119 0 0 0 29571,3609 730,2277824 301,2132324 506079,202

519,08 23,62 542,7

5557,40 5557,4

20,43 0,00 0,00 291286,54 105464,02 0,00 0,00 22251,49 0,00 419022,471

20,4267556 0 0 0 0 297363,0155 105487,6395 0 0 0 0 22251,48955 0 0 0 425122,571

137,97 1,34 61,93 201,24

259772,2168 0 148624,5949 36478,0648 29397,04946 297363,0155 105487,6395 0 1426,14119 0 0 22251,48955 29571,3609 730,2277824 301,2132324 931403,014

Transporte privado y comercial

Subtotal 

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

TOTAL

Industria

Subtotal 

TRANSPORTE

Flota municipal

Transporte público

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA  

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios residenciales

Alumbrado público

Sector

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]

Electricidad
Calefacción/
Refrigeració

n

Combustibles fósiles Energías renovables
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Gas natural
Gas 

licuado
Gasóleo de 
calefacción

Diésel Gasolina Lignito Carbón
Otros 

combustibles      
     fósiles

Aceite vegetal 
Biocombusti

ble
Otros tipos 
de biomasa

Energía 
solar térmica

Energía 
geotérmica

1057 0 472 146 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1694

29054 0 10839 2866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42759

28624 0 12841 5367 8388 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 55728

1456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1456

No RCDE 5750 0 5870 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11762

RCDE (no recomendado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65942 0 30022 8521 8408 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 113400

0 0 0 0 0 165 7 0 0 0 0 0 0 0 0 172

0 0 0 0 0 1767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1767

5 0 0 0 0 92629 32167 0 0 0 0 0 0 0 0 124801

5 0 0 0 0 94561 32174 0 0 0 0 0 0 0 0 126740

35 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

18407

1689

0

65982 0 30022 8536 8408 94561 32174 0 508 0 0 0 0 0 0 260286

Gestión de residuos

Gestión de aguas residuales

Otros - no relacionados con energía

TOTAL

Transporte privado y comercial

Subtotal

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

OTROS SECTORES SIN RELACIÓN CON LA ENERGÍA

Industria

Subtotal

TRANSPORTE

Flota municipal

Transporte Público

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA  
Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no 

municipales)

Edificios residenciales

Alumbrado público

Sector

Emisiones de CO2  [t] / emisiones de eq. de CO2 [t]

Electricidad
Calefacción/
Refrigeració

n

Combustibles fósiles Energías renovables

Total
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4.- PLAN DE ACCIÓN DE MITIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN 

O Plan de Acción para a Mitigación no Municipio de Ferrol consta de 19 accións que supoñen unha 
redución de 105579,5 toneladas de CO2 para o ano 2030 e equivalen a un 40,53% das emisións en 2010. 

Estas accións guíanse por 5 liñas estratéxicas: 

 Redución do consumo eléctrico municipal, aumentando a súa eficiencia, tanto en instalacións 
públicas como privadas, edificios, equipamentos e alumeado público e semafórico. 

 Fomento das enerxías renovables. 
 Aposta pola mobilidade sustentable implicando actuacións no transporte público e privado. 
 Colaboración cos cidadanía na creación de hábitos máis eficientes enerxéticamente.  
 Adaptación das estruturas do Concello para o desenvolvemento das accións necesarias. 

O Plan ordena as accións en función do sector, as áreas de intervención e os instrumentos políticos 
empregados, determinando deste xeito o código da cada acción na Táboa seguinte. 

Sector Área de intervención Instrumento político 

Edificios municipais, 

residenciais e terciarios 

A11. Envolvente de edificios 

A12. Enerxía renovable para 

calefacción de espazos e 

subministro de ACS 

A13. Eficiencia enerxética en 

calefacción de espazos e 

subministro de ACS 

A14. Sistemas de alumeado 

eficiente 

A15. Electrodomésticos eficientes 

A16. Acción integrada (todo o 

anterior) 

A17. Tecnoloxías da información e 

comunicacións 

A18. Modificación de costumes 

A19. Outros 

B11. Sensibilización/formación 

B12. Xestión da enerxía 

B13. Certificación enerxética 

B14. Obrigas dos fornecedores de 

enerxía 

B15. Impostos sobre a 

enerxía/emisións de carbono 

B16. Axudas e subvencións 

B17. Financiación por terceiros. 

Asociacións público-privadas 

B18. Contratación pública 

B19. Requirimentos de construción 

B110. Normativa sobre 

planificación territorial 

B111. Non aplicable 

B112. Outros 

Alumeado público 

A21. Eficiencia enerxética 

A22. Enerxía renovable integrada 

A23. Tecnoloxías da información e 

das comunicacións 

A24. Outros 

B21. Xestión da enerxía 

B22. Obrigas dos fornecedores de 

enerxía 

B23. Financiación por terceiros. 

Asociacións público-privadas. 

B24. Contratación pública 

B25. Non aplicable 

B26. Outros 

Industria - - 
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Transporte 

A41. Vehículos más eficientes 

A42. Vehículos eléctricos (incl. 

Infraestruturas) 

A43. Transferencia modal cara o 

transporte público 

A44. Transferencia modal cara a  

traxectos a pé e en bicicleta 

A45. Uso compartido de 

automóbiles 

A46. Melloras nas operacións de 

loxística e transporte urbano de 

mercadorías 

A47. Optimización da rede de 

estradas 

A48. Urbanización de uso mixto y 

contención da expansión 

A49. Tecnoloxías da información e 

da comunicación 

A410. Condución ecolóxica 

A411. Outros 

B41. Sensibilización/formación 

B42. Integración de sistemas de 

xeración e pagamento de billetes 

B43. Axudas e subvencións 

B44. Peaxes 

B45. Contratación pública 

B46. Normativa sobre planificación 

territorial 

B47. Regulación de plans de 

mobilidade y transporte 

B48. Acordos voluntarios coas 

partes implicadas 

B49. Non aplicable 

B410. Outros 

Produción local de 

electricidade 

A51. Enerxía hidroeléctrica 

A52. Enerxía eólica 

A53. Enerxía fotovoltaica 

A54. Planta de biomasa 

A55. Coxeración 

A56. Redes intelixentes 

A57. Outros 

B51. Sensibilización/formación 

B52. Obrigas dos fornecedores de 

enerxía 

B53. Axudas e subvencións 

B54. Financiación por terceiros. 

Asociacións público-privadas 

B55. Requerimentos de construción 

B56. Normativa sobre planificación 

territorial 

B57. Non aplicable 

B58. Outros 

Calor/frío xerados localmente 

A61. Coxeración 

A62. Planta de 

calefacción/refrixeración urbana 

A63. Rede de 

calefacción/refrixeración urbana 

(nova instalación, ampliación, 

reforma) 

A64. Outros 

B61. Sensibilización/formación 

B62. Obrigas dos fornecedores de 

enerxía 

B63. Axudas y subvencións 

B64. Financiación por terceiros. 

Asociacións público-privadas 

B65. Requirimentos de construción 

B66. Normativa sobre planificación 

territorial 

B67. Non aplicable 

B68. Outros 

Outros 

A71. Rexeneración urbana 

A72. Xestión dos residuos e augas 

residuais 

A73. Plantación de árbores en 

zonas urbanas 

A74. Vencellado coa agricultura e a 

silvicultura 

A75. Outros 

B71. Sensibilización/formación 

B72. Planificación territorial 

B73. Non aplicable 

B74. Outros 
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4.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 

O Plan de Acción de Mitigación de Ferrol conta con 5 liñas estratéxicas, xa mencionadas nun apartado 
anterior, que se tiveron en conta á hora de propoñer as medidas que fan parte deste Plan de Acción.  
Deste xeito, e consonte as liñas estratéxicas xa definidas, abórdanse a continuación os obxectivos 
concretos dentro de cada sector analizado: 

 Edificios e equipamentos municipais 

 

Aínda que a súa contribución á redución de emisións a nivel global é moi limitada, debido ao 

maior peso específico doutros sectores, coma o residencial ou o transporte, é fundamental 

facer visible o compromiso de redución de emisións a nivel local implementando medidas nos 

edificios e equipamentos municipais que sirvan de exemplo para a veciñanza. Estas medidas 

terán as seguintes metas: 

 

 Implementación de enerxías renovables 

 Certificación enerxética dos edificios municipais, para posteriormente desenvolver 

actuación encaminadas á mellora das cualificacións enerxéticas obtidas 

 Formación e sensibilización dos empregados públicos en materia de redución de 

consumos e eficiencia enerxética 

 

 Edificios e equipamentos residenciais/terciarios 

 

A súa contribución á redución local de emisión pode ser moi importante, debido a que se trata 

de sectores (xunto co transporte) que contribúen en gran medida á emisión de CO2. Non 

obstante, a capacidade de actuación neste ámbito por parte da administración local é limitada, 

polo que se deben orientar as actuacións cara a: 

 

 Desenvolvemento de campañas de información e sensibilización para o aforro 

enerxético, a substitución do alumeado de baixo rendemento, a renovación de 

equipos de climatización, a remuda de caldeiras de calefacción e ACS por biomasa ou a 

mellora da envolvente dos edificios. É importante tamén dar a coñecer e facilitar o 

acceso ás liñas de axuda públicas existentes neste campo. 

 Desenvolvemento de campañas de promoción de enerxías renovables 

 Control da certificación enerxética dos edificios de vivendas e terciarios.  

 Garantir a aplicación efectiva do Código Técnica da Edificación 

 

 Transporte público e frota municipal 

 

A contribución deste sector é pouco significativa a nivel global, aínda que coma no caso dos 

edificios e instalacións municipais, calquera medida que se tome terá un valor máis aló do que 

poidan dictar os números, xa que ao mesmo tempo poden influír no comportamento da 

poboación. Por iso, neste caso recoméndanse actuacións destinadas á substitución progresiva 

dos vehículos municipais por outros máis eficientes e respectuosos co medio ambiente. 
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 Transporte privado e comercial 

 

Este sector é claramente o que en maior medida contribúe á emisión de CO2. Como a 

capacidade de actuación da Administración Local neste eido é limitada, as medidas adoptadas 

hanse encamiñar a: 

 

 Elaboración dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible 

 Favorecer a transición a medios de transporte menos contaminantes 

 Formación para unha condución máis eficiente 

 Produción local de enerxía eléctrica 

 

O aumento da produción de enerxía eléctrica no municipio ofrece importantes vantaxes a curto 

e medio prazo, favorecendo a independencia enerxética do mesmo, evitando emisións de CO2, 

xerando emprego, aforrando recursos económicos á administración local e exportando unha 

imaxe moderna, tecnolóxica e sustentábel do Municipio. 

 

 

4.3. ACCIÓNS REALIZADAS (2010-2020) 

Durante o período 2010-2020 tívose constancia da realización de 7 actuacións de mitigación nalgúns 
sectores de interese, que a continuación se enumeran: 

• Instalación de placas solares na piscina da Malata 

• Instalación de caldeira de pellets na piscina da Malata 

• Instalación de climatizadora con recuperación de calor no polideportivo de Caranza 

• Instalación de caldeira de gas de baixa temperatura no polideportivo de Caranza 

• Instalación de caldeira de gas de baixa temperatura no Centro Cívico de Caranza 

• Substitución de luminarias no acceso Norte 

• Peonalización das rúas lonxitudinais no barrio da Magdalena 
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4.4. ACCIÓNS PLANEADAS (2020-2030) 

A partir da análise do Inventario de Emisións dos diversos sectores, para o período 2020-2030 foron 
planeadas 19 accións que reducirán as emisións de GEI á atmosfera nun 40,53% 

Na táboa seguinte vanse resumir as accións levadas a cabo, con cadanseu código, así como os aforros 
enerxéticos e económicos estimados. Na última columna indícase se a acción tamén cumpre os 
requisitos para ser considerada unha acción de adaptación. 

Sector Código Acción Emisións 
de CO2 
evitadas 
(tonEq 
CO2) 

% 
Emisións 
evitadas 
respecto 
ás 
emisións 
totais 

Aforro 
enerxético 
(MWh/ano) 

Custo de 
implementación 
(euros) 

 
 
 
 
Municipal 

A14/B12/01 Alumeado en 
edificios públicos 

69,76 0,03 274,63 150.000 

A16/B13/02 Certificación 
enerxética de 
edificios 
municipais 

- - 
 

- 60.000 

A17/B12/03 Telemedida e 
telexestión 

34,88 0,01 137,31 35.000 

A41/B43/04 Renovación do 
parque móbil 
municipal con 
vehículos máis 
eficientes 

13,78 0,005 43,42 180.000 

Alumeado 
público 

A21/B23/05 Renovación do 
alumeado público 

873,85 0,34 3440,38 5.000.000 

 
 
 
 
Residencial 
e terciario 
 
 
 
 
 
 

A16/B11/06 Campaña para o 
aforro enerxético 
no fogar e nos 
servizos 

5538,36 2,12 23076,5 100.0002 

A15/B11/07 Renovación de 
electrodomésticos 

6074,21 2,33 24792,68 - 

A16/B13/08 Mellora da 
cualificación 
enerxética en 
edificios 
residenciais e 
terciario 

6893,86 2,65 28717,41 - 

 

2 Inclúe o custe estimado das medidas A16/B11/06, A15/B11/07, A16/B13/08, A12/B11/09, 
A14/B11/10, A41/B41/16, A53/B51/19 
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A12/B11/09 Fomento da 
implantación de 
enerxías 
renovables 

16742,92 6,43 69742,28 - 

A14/B11/10 Renovación do 
alumeado interior 
residencial e 
terciario 

3024,44 1,16 11907,25 - 

A16/B19/11 Aplicación do CTE 7879,02 3,02 32819,9 - 

 
 
 
Transporte 

A43-
44/B47/12 

Redacción dun 
Plan de 
mobilidade 
urbana sostible 

24956,83 9,58 79354 80.000 

A44/B410/13 Sistema público 
de préstamo de 
bicicletas 

4991,36 1,92 15870,78 250.000 

A410/B41/14 Formación en 
condución 
eficiente 

3369,18 1,29 10712,81 20.000 

A42/B45/15 Rede de puntos 
de recarga para 
vehículos 
eléctricos 

552,58 0,21 1757 1.000 

A41/B41/16 Renovación do 
parque móbil 
privado e fomento 
de combustibles 
non 
convencionais 

14974,14 5,74 47612,52 - 

Residuos A72/B74/17 Ciclo hidrolóxico 82 0,03 354,63 200.000 

Produción 
local de 
enerxía 

A53/B53/18 Instalación de 
paneis 
fotovoltaicos en 
edificios 
municipais 

37 0,01 61,24 200.000 

A53/B51/19 Fomento do 
autoconsumo 
colectivo 

9166,98 3,52 37416,25 - 

 TOTAIS 105579,52 40,53 389374,46 6.276.000 
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4.5. CRONOGRAMA DE ACCIÓNS 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Renovación do 

alumeado nos 

edificios 

municipais 

30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €         

Auditoría e 

certificación 

enerxética de 

edificios 

municipais 

12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 

        

Telemedida e 

telexestión 

7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 

        

Renovación do 

parque móbil 

con vehículos 

máis eficientes       

45.000 € 45.000 €  45.000 €  45.000 €  

Renovación do 

alumeado 

público 

exterior 

 

500.000 € 

 

500.000 € 

 

500.000 € 

 

500.000 € 

 

500.000 € 

 

500.000 € 

 

500.000 € 

 

500.000 € 

 

500.000 € 

 

500.000 € 
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Campaña para 

o aforro 

enerxético no 

fogar e nos 

servizos 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

Renovación de 

electrodomésti

cos 

     

        

Mellora da 

cualificación 

enerxética de 

edificios 

residenciais e 

terciarios 

     

        

Fomento da 

implantación 

de enerxías 

renovables 

     

        

Renovación do 

alumeado 

interior 

residencial e 

terciario 

     

        

Aplicación do 

CTE 
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Redacción dun 

Plan de 

mobilidade 

urbana 

sostible 

  80.000 €        

Sistema 

público de 

préstamo de 

bicicletas     

41.666,67 € 41.666,67 € 41.666,67 € 41.666,67 € 41.666,67 € 41.666,67 € 

Formación en 

conducción 

eficiente 

2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 

Rede de 

puntos de 

recarga para 

vehículos 

eléctricos     

1.000 € 

        

Renovación do 

parque móbil 

privado e 

fomento de 

combustibles 

non 

convencionais     

   

      

Ciclo 

hidrolóxico 
    33.333,33€ 33.333,33€ 33.333,33€ 33.333,33€ 33.333,33€ 33.333,33€ 

Instalación de 

paneis 

fotovoltaicos 

20.000 € 
 

20.000 €  
20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 
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Fomento do 

autoconsumo 

colectivo     

   

      

TOTAIS 581.000,00 €  581.000,00 €  661.000,00 €  581.000,00 €  667.000,00 €  617.000,00 €  652.000,00 €  652.000,00 €  652.000,00 €  652.000,00 €  
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4.6. FINANCIAMENTO POTENCIAL DAS ACTUACIÓNS 

Para facer fronte ás inversións estimadas de cada unha das actuacións propostas, disponse dunha serie 
de axudas ou subvencións de carácter público que poden ser concedidas en función do cumprimento de 
certos requisitos. A maiores, estas axudas serán promocionadas no marco das diferentes campañas que 
se levarán a cabo por parte do Concello, de maneira que sirvan como incentivo para a implicación da 
cidadanía. 

 Na seguinte Táboa enuméranse as seguintes liñas públicas de financiamento, acordes coa tipoloxía de 
actuacións previstas, atopadas no momento de redacción deste Plan. 

Institución Nome da axuda Actuacións 
elixibles 

Contía Web 

IDAE Plan de 
Rehabilitación de 
Edificios 
Existentes (PREE) 

Mellora da 
envolvente térmica 
Mellora da eficiencia 
enerxética das 
instalacións 
térmicas 
Mellora das 
instalacións da 
alumeado 

35% do custo 
elixible (15% para 
alumeado) + 
axudas adicionais 

https://www.idae.
es/ayudas-y-
financiacion/para-
la-rehabilitacion-
de-
edificios/program
a-pree-
rehabilitacion-
energetica-de 

IDAE Renovación das 
instalacións de 
alumeado exterior 
municipal (FNEE)3 

Mellora da 
eficiencia 
enerxética do 
alumeado público 
exterior, 
reducindo o 
consumo nun 30% 
e acadando unha 
cualificación 
enerxética de A ou 
B 

Préstamo 
reembolsable a 10 
anos (0% xuros), 
cunha contía 
mínima de 
300.000€ e 
máxima de 
4.000.000€ 

https://www.idae.
es/ayudas-y-
financiacion/para-
la-renovacion-de-
alumbrado-
exterior-
fnee/segunda-
convocatoria-del-
programa-de-
ayudas-para-la-
renovacion-de-las-
instalaciones-de-
alumbrado-0 

IDAE Subvenciones a 
proyectos 

Mellora eficiencia 
enerxética na 

50% dos custos https://www.idae.
es/ayudas-y-

 

3 No momento de redacción do Plan xa estaban esgotados os fondos 
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singulares de 
entidades locales 
que favorezcan el 
paso a una 
economía baja en 
carbono (FEDER 
2014-2020) 

edificación e nas 
infraestruturas e 
servizos públicos 

Mobilidade 
urbana sostible 

Uso das enerxías 
renovables de 
usos térmicos, así 
como para 
autoconsumo 
eléctrico 

elixibles financiacion/para-
desarrollo-
urbano-
sostenible-
proyectos-de-
entidades-locales-
que 

 

INEGA Plan MOVES II Act.1: Adquisición 
directa ou 
indirecta de 
vehículos de 
enerxías 
alternativas 

Act.2: 
Implantación de 
infraestruturas de 
recarga de 
vehículos 
eléctricos 

Act.3: 
Implantación de 
sistemas de 
préstamos de 
bicicletas 
eléctricas 

Act.4: 
Implantación de 
medidas contidas 
en plans de 
transporte ao 
traballo e medidas 
desenvolvidas por 
Concellos para a 
adaptación da 
mobilidade nun 
escenario post 

Act.1: Varía 
segundo a 
motorización e a 
categoría de 
vehículo 

Act.2: As axudas 
serán dun 30% ou 
40% (dependendo 
do beneficiario), 
cun límite de 
100.000€ 

Act.3: 30% do 
custo elixible, cun 
límite de 100.000€ 

Act.4: 40% ou 50% 
do custo elixible 
(dependendo do 
beneficiario), cun 
límite de 500.000€ 

https://www.idae.
es/ayudas-y-
financiacion/para-
movilidad-y-
vehiculos/plan-
moves-ii 
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COVID 19 

INEGA Plan Renove de 
Electrodomésticos 
e Domótica 
Enerxética 
destinada a 
particulares 

Renovación de 
electrodomésticos 
das tipoloxías 
indicadas por 
outros con 
etiqueta de 
clasificación 
enerxética A+++ 

Instalación de 
elementos 
domóticos 
enerxéticos 
(monitorización 
térmica e eléctrica 
da vivenda) 

25% do custo 
elixible (pode 
subir ao 50% e ao 
75% segundo o 
grao de 
vulnerabilidade do 
solicitante) 

http://www.inega.
gal/subvencions/s
ubvencions/aforro
/2020/ficha_aforr
o2020_0004.html 

 

INEGA Subvencións para 
a realización de 
auditorías 
enerxéticas, 
implantación de 
sistemas de 
xestión e 
proxectos de 
aforro e eficiencia 
enerxética nas 
empresas dos 
sectores industria 
e servizos 

Auditorías 
enerxéticas 

Implantación de 
sistemas de 
xestión enerxética 
certificados 
consonte á norma 
ISO 50001 

Proxectos de 
aforro y eficiencia 
enerxética no 
sector industrial e 
servizos 

35% do custo 
elixible (15% 
adicional para 
pequenas 
empresas e 10% 
para medianas), 
límite de 
100.000€, ou 
1.000.000€ para 
proxectos que 
xustifiquen 
elevados niveis de 
aforro 

http://www.inega.
gal/subvencions/s
ubvencions/aforro
/2020/ficha_aforr
o2020_0001.html 

 

INEGA Subvencións para 
o ano 2020-2021 a 
proxectos de 
enerxías 
renovables para 
Admón. Local, 
entidades sen 
ánimo de lucro, 
empresas e 

Instalacións de 
biomasa, 
xeotermia, 
aerotermia e solar 
térmica 

Entidades locais e 
entidades sen 
ánimo de lucro 
(80%) 

Empresas (70% 
pequenas 
empresas e 60% 
medianas 

http://www.inega.
gal/subvencions/s
ubvencions/Energi
asrenovables/202
0/ficha_renovable
s2020_0005.html 
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autónomos empresas) 

Máximo 250.000€ 
para biomasa, 
100.000€ 
aerotermia e 
xeotermia e 
15.000€ para solar 
térmica 

INEGA Subvencións para 
proxectos de 
enerxías 
renovables de uso 
térmico 
destinadas a 
particulares 

Biomasa, 
xeotermia, 
aerotermia e solar 
térmica 

50% do custo 
elixible, agás para 
aerotermia (35%) 

Máximo de 
60.000€ 

http://www.inega.
gal/subvencions/s
ubvencions/Energi
asrenovables/202
0/ficha_renovable
s2020_0003.html 

INEGA Subvencións para 
proxectos de 
enerxía solar 
fotovoltaica 
destinadas a 
particulares 

Instalacións de 
enerxía solar 
fotovoltaica 

50% do custe 
elixible, cun 
máximo de 
25.000€ 

http://www.inega.
gal/subvencions/s
ubvencions/Energi
asrenovables/202
0/ficha_renovable
s2020_0004.html 

INEGA Subvencións para 
proxectos de 
biomasa 
destinadas a 
particulares 
(FEADER) 

Creación, mellora 
e ampliación de 
pequenas 
infraestruturas 
para proxectos de 
biomasa 

50% do custo 
elixible, cun 
máximo de 
60.000€ 

http://www.inega.
gal/subvencions/s
ubvencions/Energi
asrenovables/202
0/ficha_renovable
s2020_0001.html 

Tomando en consideración aquelas actuacións nas que o Concello actuaría como beneficiario último, 
fíxose unha estimación da contía que podería ser financiada mediante axudas públicas, respecto da 
inversión total que suporía aplicar as medidas expostas neste Plan. Como se pode observar na Figura 18, 
a contía subvencionable da inversión estimada ascende a un 50,79%, o que supón aproximadamente 
3,19 millóns de euros. Polo tanto, a inversión restante (3,09 millóns de euros) debe ser financiada con 
fondos propios do Concello. 
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    Figura 18. Fontes de financiación para a inversión total estimada (Elaboración propia) 

Cabe destacar que na estimación económica das accións deste Plan de acción de mitigación tivéronse en 
conta procedementos de aproximación dependendo dos prezos do mercado e dacordo coas ratios 
estabelecidas na metodoloxía publicada pola Diputación de Valencia para a elaboración de Plans de 
Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES). Débese subliñar que, antes da realización de cada unha 
das medidas do PACES, se concretará a profundidade das mesmas dependendo do momento de 
realización destas e deberase facer un cálculo máis exacto, xa que o PACES debe ser visto como unha 
folla de ruta para a consecución dos obxectivos formulados. 
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A14/B12/01  Renovación do alumeado nos edificios municipais 

Descrición da acción 

Unha parte importante do consumo nos equipamentos municipais débese ao alumeado. É por iso que se 
recomendan as seguintes actuacións: 
- Iniciar campañas de sensibilización para usuarios habituais dos edificios para conseguir un uso racional 
da alumeado. 
-Axustar os niveis de alumeado necesarios no proxecto de instalación que inclúa a eficiencia enerxética 
como variable no deseño destas instalacións dependendo do uso das distintas zonas dos edificios 
(oficinas, corredores, salas de espera, escaleiras, etc.) . 
-Axustar o deseño do sistema de alumeado segundo a luz natural dispoñible nas distintas estancias dos 
edificios. 
-Preparar un plan para substituír as lámpadas por outras de menos potencia e maior eficiencia e 
substituír as luminarias por outras de maior rendemento nos edificios existentes.  

Estas actuacións levaríanse a cabo naquelas instalacións de maior consumo do Concello, 
nomeadamente, o Pazo Municipal, o Estadio da Malata, a Piscina de Caranza, o Auditorio de Caranza e o 
recinto feiral da Malata. 
 

Inversión estimada  150.000,00 euros 
 
Rendibilidade da inversión 1,83 kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles Proyectos de entidades locales que favorezcan el paso a una 

economía baja en carbono (FEDER-POPE) 
 
Indicadores - Número de instalacións con renovación completa do alumeado 
 - Consumo de electricidade nos edificios municipais (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción ALTA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
164,78 

 
109,85 

 
- 

 
- 

 
274,63 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
41,85 

 
27,9 

 
- 

 
- 

 
69,76 

 
 
 
 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 45 

   

 

 

     

Xustificación dos cálculos 

O custe de renovación da instalación de alumeado por edificio estimouse en 30.000,00 €, e para aforro 
no consumo de enerxía eléctrica considerouse un 15%4. A redución de emisións de CO2 é proporcional ao 
aforro enerxético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Metodoloxía PACES Diputación de Valencia 
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A16/B13/02  Auditoría e certificación enerxética de edificios 
municipais 

Descrición da acción 

O RD 235/2013 establece a obriga de obter a certificación enerxética en todos os edificios de nova 
construción e edificios ou partes de edificios existentes que se vendan ou aluguen a un novo 
arrendatario. Estabelece ademais a obriga de obter a Certificación Enerxética a todos os edificios 
públicos cunha superficie útil superior a 250 m2 e frecuentados habitualmente polo público, exhibindo 
esta etiqueta enerxética nun lugar destacado e ben visible. Polo tanto, aproveitando a necesidade de 
cumprimento dese mandato legal, desenvolverase unha auditoría enerxética inicial cuxos datos servirán 
de base para a obtención do Certificado Enerxético de cada edificio ou instalación. 
Neste certificado, mediante a etiqueta enerxética, asígnase a cada edificio unha clase enerxética de 
eficiencia, indo dende a clase A, para os edificios máis eficientes, á clase G, para os menos eficientes. 
Polo tanto, con esta actuación cumpriríase o disposto no RD 235/2013, obtendo o certificado enerxético 
para todos os edificios de propiedade municipal nos que sexa obrigado, priorizando aqueles de maior 
superficie e consumo total. 
 
Prevese un gasto anual de 12.000€ (2021-2025) en auditorías e certificación enerxética daqueles 
edificios ou equipamentos municipais que o requiran. 
 

Inversión estimada  60.000,00 euros 
 
Rendibilidade da inversión -     kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles No momento da redacción deste Plan non se atoparon axudas 

dispoñibles 
 
Indicadores   Número de edificios con etiqueta de eficiencia enerxética 
    Consumo de enerxía dos equipamentos e instalacións municipais          
    (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 

Estimación de aforros5 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

5 Non aplica 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 47 

   

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Xustificación dos cálculos 

O montante da inversión estimouse baixo a suposición de que o custe das auditorías e as certificacións 
correspondentes ascende a 3 €/m2 auditado, aproximadamente6. 

 

 

6 Metodoloxía PACES Diputación de Valencia 
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A17/B12/03  Telemedida e telexestión 

Descrición da acción 

Con esta actuación proponse a instalación de equipos (smart meters) que permitan a telemedida dos 
consumos (ben en cabeceira, ben por sectores en climatización, alumeado…) permitindo detectar malos 
usos, consumos residuais e outras alarmas. Instalaranse naqueles equipamentos e instalación onde se 
detecte un maior consumo (normalmente instalación deportivas de uso intensivo, recintos feirais ou a 
Casa Consistorial). Poderase ademais ir un paso máis aló e apostar pola telexestión, o que implica non só 
un coñecemento inmediato do consumo, senón a posibilidade de actuar a distancia. 

Para levar a cabo esta medida proponse incluír en contratos futuros coa empresa instaladora a 
instalación de equipos de telemedida e telexestión nos 7 edificios ou equipamentos municipais de maior 
consumo eléctrico. 
 

Inversión estimada  35.000,00 euros 
 
Rendibilidade da inversión 3,92 kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Proyectos de entidades locales que favorezcan el paso a una   
    economía baja en carbono (FEDER-POPE) 
    Plan de rehabilitación de edificios existentes 
   
Indicadores   Número de CUPS telemedidos 
    Número de CUPS telexestionados 
    Número de analizadores instalados 
    Consumo enerxético dos equipamentos e instalacións municipais  
    (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
82,39 

 
54,92 

 
- 

 
- 
 

 
137,31 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
20,93 

 
13,95 

 
- 

 
- 

 
34,88 
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Xustificación dos cálculos 

A monitorización e control dos consumos en tempo real permite acadar uns aforros que se supuxeron do 
7,5% do consumo de electricidade dos equipamentos nos que se realice a instalación. 

A inversión abrangue o gasto no subministro e instalación de equipos, software e enxeñería, o que suma 
un total de 5000 €/edificio, aproximadamente7. 

 

 

7 Metodoloxía PACES Diputación de Valencia 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 50 

   

A41/B43/04  Renovación do parque móbil municipal con vehículos 
máis eficientes 

Descrición da acción 

Proponse con esta acción a renovación progresiva da frota de vehículos municipais por vehículos de 
baixas emisións unha vez finalizada a súa vida útil. A adquisición de vehículos de baixas emisións por 
parte do Concello promove á súa vez a compra de vehículos máis respectuosos co medio ambiente por 
parte da veciñanza, sobre todo se se difunde correctamente esta boa práctica. No momento da 
adquisición deberase considerar a eficiencia e a tecnoloxía que máis se adapte ao servizo que deberá 
ofrecer. 

Estabelécese como obxectivo a substitución en 2030 duns 36 vehículos do parque móbil municipal por 
outros máis eficientes. 

Inversión estimada  180.000,00 euros 
 
Rendibilidade da inversión 0,24 kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Plan MOVES II (Programa estatal de incentivos a la movilidad     
    eficiente y sostenible) 
 
Indicadores   Número de vehículos da frota municipal renovados por outros máis  
    eficientes 
    Consumo de combustible da frota municipal (litros) 
 
Prioridade da acción  BAIXA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
- 

 
- 

 
10,86 

 
32,57 

 
43,42 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
- 

 
- 

 
3,45 

 
10,34 

 
13,78 
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Xustificación dos cálculos 

A substitución dos vehículos municipais suporá un aforro enerxético medio entre o 7% e o 9% do 
combustible por cada vehículo substituído.  

A inversión necesaria estimouse en función do sobrecuste que supón a adquisición dun vehículo de 
baixas emisións respecto a un convencional, que se tomou en torno aos 5000€8. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Metodoloxía PACES Diputación de Valencia 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 52 

   

A21/B23/05 Renovación do alumeado público exterior 

Descrición da acción 

Consta das seguintes actuacións: 

• Actualización da información técnica sobre instalacións de alumeado exterior onde se inclúen 
os datos máis importantes, como o número e localización das lámpadas, a súa localización, o 
tipo de luminaria e a potencia, etc., incluída a cartografía. 

• Uso do inventario cartográfico e do mapa de luz para analizar os datos de alumeado 
dispoñibles. 

• Realización dunha xestión continua das instalacións controlando constantemente os 
parámetros eléctricos, de alumeado e seguridade das instalacións de alumeado. 

• Substitución de lámpadas de vapor de sodio de alta presión (V.S.A.P.) por outras de menor 
potencia en zonas acendidas. 

• Substituír luminarias obsoletas, principalmente globos e farois cuxo fluxo hemisférico superior 
supera os valores recomendados. Elimina aqueles que malgastan enerxía en direccións onde 
non cumpren a súa función. 

• Implementación gradual da tecnoloxía LED en tódalas luminarias. 

• Control do aforro enerxético: mediante a optimización de tarifas, control dos recibos de 
consumo de electricidade, determinación das taxas de electricidade apropiadas, relacións de 
consumo de electricidade. 

• Implementación dun sistema de xestión informatizado para o mantemento de alumeado de 
rúa, que permita procesar a información dende o punto de vista analítico, incluída a 
actualización de datos. 

• Toma de medidas como: evitar grandes contrastes de luz entre as zonas próximas, que a luz se 
poida atenuar en tempos de baixo tráfico de persoas ou vehículos, o uso racional de alumeado 
en fachadas e publicidade, a regulación de uso privado de luminarias (en empresas, centros 
comerciais...) 

• Uso de software de xestión enerxética 

• Utilización de equipos de aforro de enerxía, como lámpadas de descarga, unidades compactas 
de aforro de enerxía, controladores de sistema on / off, reloxo astronómico programable, etc., 
en cada panel de alumeado. 

•  Empregar sistemas de xestión centralizada, como sistemas de xestión punto a punto. 
 
Proponse para levar a cabo esta medida unha inversión media de 500.000 €/ano, para ter renovado por 
completo a instalación de alumeado público exterior no 2030. 
 

Inversión estimada  5.000.000,00 euros 
 
Rendibilidade da inversión 0,69 kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Programa de ayudas para la renovación del alumbrado público  
    exterior (IDAE) 
    Proyectos de entidades locales que favorezcan el paso a una   
    economía baja en carbono (FEDER-POPE) 
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Indicadores   Número de luminarias substituídas 
    Número de puntos de luz con redutor de fluxo 
    Número de reloxos astronómicos instalados 
    Consumo do alumeado público municipal (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
   

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
860,09 

 
860,09 

 
860,09 

 
860,09 

 
3440,38 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
218,46 

 
218,46 

 
218,46 

 
218,46 

 
873,85 

 

 

 

Xustificación dos cálculos 

Estimouse unha redución no consumo enerxético do alumeado público do 60% debida á substitución de 
luminarias por outras cunha tecnoloxía máis eficiente, así como pola implementación de sistemas de 
control axeitados en cada cadro. 
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A inversión estimouse tendo en conta que a substitución das luminarias existentes por LEDs supón un 
custe de 300 € por punto de luz9. Segundo datos da adxudicataria do mantemento das instalacións 
eléctricas do Concello, en Ferrol existen un total de 14669 puntos de alumeado público. Do mesmo xeito, 
débese incluír nesa partida o custe das auditorías e dos elementos de control (reguladores de fluxo, 
reloxos astronómicos...) necesarios para acadar a eficiencia enerxética do sistema.  

A16/B11/06 Campaña para o aforro enerxético no fogar e nos 
servizos 

Descrición da acción 

Nos últimos anos o Concello de Ferrol veu desenvolvendo algunhas campañas para o fomento do 
consumo enerxético responsable. Seguindo esta senda, proponse levar a cabo unha campaña de 
información e sensibilización para o fomento do aforro enerxético nas vivendas e nos comercios, o que se 
materializará en: 

•  Difusión polas canles municipais das axudas públicas existentes en materia de renovación de 
electrodomésticos, caldeiras, luminarias...  

• Realización de campañas nos servizos públicos non municipais con sede no Concello 

• Difusión de subvencións para o aforro (INEGA, IDAE) 
 
Para levar a cabo a campaña, dispóñense de multitude de recursos, por exemplo: 

• Recursos de Educación e Comunicación fronte ao Cambio Climático ofecidos polo Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente  (https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-
de-trabajo-y-seminarios/respuestas-desde-la-educacion-y-la-comunicacion-al-cambio-
climatico/) 

• Programa Hogares Verdes (https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-
ambiental/hogares-verdes/default.aspx) 

• Aula dixital do IDAE para aprender a aforrar enerxía 
(http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/) 

• Guías de aforro e eficiencia do INEGA (http://www.inega.gal/publicacions/aforroeficencia/) 
 

Inversión estimada  100.000,00 euros (Inclúe as medidas A16/B11/06, A15/B11/07,  
    A16/B13/08, A12/B11/09, A14/B11/10,  A41/B41/16, A53/B51/19) 
 
Rendibilidade da inversión - kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  - Fondos FEDER (Realización de auditorías energéticas, implantación  
    de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética         
    en las empresas de los sectores industria y servicios) 
    - Programa PREE (Rehabilitación energética de edificios) (IDAE) 
    - Plan Renove (INEGA) 

 

9 Metodoloxía PACES Diputación de Valencia 
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Indicadores   Número de campañas ou eventos informativos realizados 
    Consumo dos sectores residencial e terciario (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
5769,12 

 
5769,12 

 
5769,12 

 
5769,12 

 
23076,5 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
1384,59 

 
1384,59 

 
1384,59 

 
1384,59 

 
5538,36 

 

 

Xustificación dos cálculos 

Asúmese que a campaña chegará a un 75% dos fogares e servizos, dos cales a metade realizarán 
algunha medida que reducirá o seu consumo (e de xeito proporcional as emisións) nun 15% (Fonte: 
Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take? European Environment 
Agency, 2013) 

A inversión neste tipo de campañas estimouse en 10.000 €/ano, dentro da cal se incluirán todas as 
medidas de fomento e sensibilización. 
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A15/B11/07 Renovación de electrodomésticos 

Descrición da acción 

Fomentarase por parte do Concello a renovación progresiva dos electrodomésticos por outros novos con 
etiqueta enerxética de clase A ou superior no ámbito doméstico mediante campañas de renovación de 
electrodomésticos.  

A etiqueta enerxética informa sobre o consumo enerxético do aparato e establece 7 niveis de eficiencia 
enerxética, a letra A para os máis eficientes e a letra G para os menos eficientes. Dentro da categoría A 
creáronse para os electrodomésticos 3 calificacións adicionais: A+, A++ e A+++. 
O Concello realizará campañas para informar á veciñanza sobre o aforro que se pode conquerir 
substituíndo os electrodomésticos antigos por outros máis eficientes. Dará cumprida información sobre 
as liñas de axuda existentes, como por exemplo o Plan Renove de Electrodomésticos e Domótica 
Enerxética do INEGA 
(http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2020/ficha_aforro2020_0004.html). 

Inversión estimada  100.000€ (Inclúe as medidas A16/B11/06, A15/B11/07, A16/B13/08,  
    A12/B11/09, A14/B11/10,  A41/B41/16, A53/B51/19) 
 
Rendibilidade da inversión - kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Plan Renove de Electrodomésticos(INEGA) 
 
Indicadores   Número de campañas ou eventos informativos realizados 
    Consumo eléctrico do sector residencial (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
6198,17 

 
6198,17 

 
6198,17 

 
6198,17 

 
24792,68 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
1518,55 

 
1518,55 

 
1518,55 

 
1518,55 

 
6074,21 
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Xustificación dos cálculos 

A través da renovación de electrodomésticos, pódese conseguir un aforro enerxético de ata o 40% no 
consumo eléctrico dos electrodomésticos, o cal supón o 55% do total do consumo eléctrico dunha 
vivenda (IDAE). Polo tanto, estímase un aforro enerxético no consumo eléctrico total dunha vivenda do 
22%. 

A inversión neste tipo de campañas estimouse en 10.000 €/ano, dentro da cal se incluirán todas as 
medidas de fomento e sensibilización. 
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A16/B13/08 Fomento da mellora da cualificación enerxética de 
edificios residenciais e terciarios 

Descrición da acción 

Proponse que dende o Concello se faga un traballo de fomento e sensibilización para favorecer e facilitar 
o desenvolvemento de actuacións que poidan propiciar a mellora da cualificación enerxética dos edificios 
terciarios e residenciais. Con este fin, deberanse establecer medidas encamiñadas a: 
 

• Mellora da envolvente térmica 

• Mellora da eficiencia das instalacións térmicas e de alumeado 

• Substitución da enerxía convencional por biomasa/aerotermia/xeotermia nas instalacións 
térmicas 

• Establecer convenios con representantes do sector terciario en termos de adaptación ao cambio 
climático 

 
Para iso, proponse ademais dar cumprida información sobre as liñas de axuda existentes en cada 
momento (IDAE, INEGA) destinadas á mellora da eficiencia enerxética no sector residencial e terciario. 
 

Inversión estimada  100.000 € (Inclúe as medidas A16/B11/06, A15/B11/07, A16/B13/08,  
    A12/B11/09, A14/B11/10,  A41/B41/16, A53/B51/19) 
  
Rendibilidade da inversión - kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Programa PREE (Rehabilitación energética de edificios) (IDAE) 
 
Indicadores   - Porcentaxe de edificacións residenciais e terciarias que acreditan  
    unha mellora na súa cualificación enerxética (%) 
    - Consumo do sector residencial e terciario (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
7179,35 

 
7179,35 

 
7179,35 

 
7179,35 

 
28717,41 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
1723,47 

 
1723,47 

 
1723,47 

 
1723,47 

 
6893,86 
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Xustificación dos cálculos 

Estímase unha redución do 7% nas emisións dos edificios e instalacións residenciais e terciarias, segundo 
o informe Achieving energy efficiency through behaviour change: what does it take? (European 
Environment Agency, 2013). 

A inversión neste tipo de campañas estimouse en 10.000 €/ano, dentro da cal se incluirán todas as 
medidas de fomento e sensibilización. 
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A12/B11/09 Fomento da implantación das enerxías renovables 

Descrición da acción 

O Concello fomentará a implantación das enerxías renovables nas edificacións/instalacións do sector 
residencial e terciario. En concreto: 

• Instalación de enerxía solar térmica e fotovoltaica 

• Instalación de aerotermia e xeotermia 

• Substitución da enerxía convencional por biomasa nas instalacións térmicas 
 
Dende o Concello tomaranse as seguintes medidas: 

• Difusión de axudas dispoñibles 

• Difusión de vantaxes, guías e calquera tipo de documentación relevante 
 

Inversión estimada  100.000 € (Inclúe as medidas A16/B11/06, A15/B11/07, A16/B13/08,  
    A12/B11/09, A14/B11/10,  A41/B41/16, A53/B51/19) 
  
Rendibilidade da inversión - kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  - Proxectos de enerxía solar fotovoltaica destinadas a particulares  
    (INEGA) 
    - Proxectos de enerxías renovables de uso térmico destinadas a  
    particulares (INEGA) 
    - Subvencións para proxectos de enerxías renovables para Admón.  
    local, entidades sen ánimo de lucro, empresas e autónomos (FEDER) 
    - Subvencións para proxectos de biomasa para particulares (FEADER) 
    - Programa PREE (Rehabilitación energética de edificios) (IDAE) 
 
Indicadores   - Porcentaxe de edificacións residenciais e terciarias que acreditan  
    dispor dunha instalación enerxética para o aproveitamento de  
    enerxías renovables 
    - Emisións do sector residencial e terciario (ton CO2/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
17435,57 

 
17435,57 

 
17435,57 

 
17435,57 

 
69742,28 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
4185,73 

 
4185,73 

 
4185,73 

 
4185,73 

 
16742,92 
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Xustificación dos cálculos 

Segundo o proxecto SECH-SPAHOUSEC para o ano 2011 estímase que o 17% dos consumos enerxéticos 
no sector residencial son satisfeitos mediante a enerxía solar, a biomasa e en menor medida a 
xeotermia. Agárdase que en 2030 se acade un nivel de implantación de, cando menos, o 35%. 

A inversión neste tipo de campañas estimouse en 10.000 €/ano, dentro da cal se incluirán todas as 
medidas de fomento e sensibilización. 
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A14/B11/10 Campaña para a renovación do alumeado interior 
residencial e terciario 

Descrición da acción 

A Directiva Europea 2009/125/CE puxo fin á distribución de lámpadas incandescentes no territorio 
europeo. Como consecuencia, no ano 2012 deixáronse de distribuír as tradicionais lámpadas 
incandescentes, as cales se agarda sexan substituídas por modelos máis eficientes ao rematar a súa vida 
útil. 
Con esta acción proponse a renovación progresiva das lámpadas incandescentes por outras máis 
eficientes como as lámpadas fluorescentes compactas ou tecnoloxía LED mediante campañas de 
renovación da alumeado.  
As lámpadas fluorescentes compactas ou as de tecnoloxía LED son moito máis eficientes cás 
incandescentes e teñen unha vida útil moi superior, o que comporta un menor custe de mantemento. 
O Concello realizará campañas para os veciños se informaren sobre o aforro no consumo de electricidade 
que pode ser acadado coa substitución da alumeado das vivendas por lámpadas de menor consumo. As 
campañas desenvolvidas poderán incluír o seguinte: 

• Información sobre a directiva 2009/125/CE 

• Aforro estimado co cambio de lámpadas 

• Descontos na compra de lámpadas eficientes no comercio local 
 

Inversión estimada  100.000€ (Inclúe as medidas A16/B11/06, A15/B11/07, A16/B13/08,  
    A12/B11/09, A14/B11/10, A41/B41/16, A53/B51/19) 
 
Rendibilidade da inversión -  kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Programa PREE (Rehabilitación energética de edificios) (IDAE) 
 
    Fondos FEDER (Realización de auditorías energéticas, implantación de 
    sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia   
    energética en las empresas de los sectores industria y servicios) 
 
Indicadores   Número de campañas de renovación de lámpadas realizadas 
    Consumo de electricidade no sector residencial (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 
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Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
2976,81 

 
2976,81 

 
2976,81 

 
2976,81 

 
11907,25 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
756,11 

 
756,11 

 
756,11 

 
756,11 

 
3024,44 

 

 

 

Xustificación dos cálculos 

Segundo o informe SECH SPAHOUSEC as lámpadas convencionais supoñen un 33% do total. Estímase que 
para o ano 2030 estas sexan substituídas por lámpadas LED que reducirán o consumo nun 90% sobre o 
11,74% que supón o alumeado no consumo eléctrico total. 

A inversión neste tipo de campañas estimouse en 10.000 €/ano, dentro da cal se incluirán todas as 
medidas de fomento e sensibilización. 
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A16/B19/11 Aplicación do Código Técnico da Edificación (CTE) 

Descrición da acción 

O CTE establece uns requisitos básicos de aforro enerxético a cumprir polos novos edificios. Estes 
requisitos consisten en acadar un consumo racional da enerxía necesaria no uso dos edificios, reducindo 
a límites sostibles o seu consumo e conseguindo que unha parte dese consumo veña de fontes 
renovables. Este uso racional da enerxía desenvólvese no CTE en 5 exixencias básicas: 
 

• HE 0 Limitación do consumo enerxético 

• HE 1 Limitación da demanda enerxética 

• HE 2 Rendemento das instalacións térmicas 

• HE 3 Eficiencia enerxética das instalacións de alumeado 

• HE 4 Contribución solar mínima de ACS 

• HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de enerxía eléctrica 
 

Para levar a cabo esta medida, o Concello deberá verificar a inclusión das exixencias mínimas de aforro 
de enerxía (HE) en tódolos edificios de nova construción e/ou intervencións sobre edificios existentes que 
se leven a cabo dentro do seu termo municipal, exixindo o seu cumprimento para a emisión das 
correspondentes licenzas ou autorizacións. 

Inversión estimada  - € 
 
Rendibilidade da inversión - kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Programa PREE (Rehabilitación energética de edificios) (IDAE) 
 
Indicadores   Número de novos edificios construídos con criterios sostibles 
    Número de edificios rehabilitados de xeito sustentable 
    Consumo de enerxía no sector residencial e terciario (MWh/ano) 
 
Prioridade de acción  ALTA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

 
8204,97 

 
8204,97 

 
8204,97 

 
8204,97 

 
32819,9 
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(MWh/ano) 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
1969,76 

 
1969,76 

 
1969,76 

 
1969,76 

 
7879,02 

 

 

 

 

Xustificación dos cálculos 

O cumprimento desta medida non xera aforros de forma directa, anque si implica que as construcións 
pasen a ser máis sustentables e a longo prazo se realicen actuacións concretas que contribúan a acadar 
unha redución do consumo e de emisións de CO2. 

En termos xerais, considerouse que polo menos un 10% das vivendas do municipio cumprirán coas 
exixencias do CTE, acadándose un aforro enerxético medio do 60%, o cal resulta nun 6% de aforro no 
consumo enerxético total10.  

 

 

 

 

10 Metodoloxía PACES Diputación de Valencia 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 66 

   

 

 

 

A43-44/B47/12 Elaboración dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible 
(PMUS) 

Descrición da acción 

A redacción dun Plan de Mobilidade Urbana Sustentable (PMUS) é a ferramenta básica de planificación 
futura e desenvolvemento da xestión da mobilidade sustentable dentro do termo municipal. Os 
obxectivos principais son o potenciamento do transporte sustentable e a promoción de desprazamentos 
eficientes, en detrimento do vehículo privado. 
Cumprindo coas medidas expostas no PMUS, acadarase unha redución no consumo de combustible e 
polo tanto unha mellora na calidade do aire, ademais dunha redución no ruído do tráfico rodado e unha 
mellor interacción entre vehículos e cidadanía. 
Para cumprir cos obxectivos antes mencionados, o PMUS pode incluír accións como as que se describen a 
continuación: 

-  Ampliación da rede de carrís bici. A bicicleta constitúe actualmente unha das alternativas de 
transporte cara a modelos de mobilidade máis sostibles. As propostas encamiñadas á mellora 
da mobilidade nas cidades deben incluír actuación destinadas a incentivar o uso cotián da 
bicicleta para os desprazamentos urbanos: unha infraestrutura axeitada, cunha rede segura e 
accesible a toda a cidade; aparcadoiros e lugares de estacionamento seguros para bicicletas, e 
medidas complementarias que faciliten o uso da bicicleta aos cidadáns, coma o servizo de 
bicicletas públicas xa iniciado en Ferrol. Estas actuacións non poden, non obstante, 
baseárense en actuación puntuais e illadas en determinadas zonas verdes das cidades, 
destinadas aos desprazamentos por motivos de ocio. Para garantir a funcionalidade dos 
actuais tramos de carril bici en Ferrol é preciso que fagan parte de propostas globais para 
todo o municipio, accesibles a toda a poboación e permitan calquera tipo de desprazamento, 
dando resposta ás demandas diarias de mobilidade urbana. Os obxectivos desta actuación 
son: 

- Dotar o municipio dunha infraestrutura adaptada á circulación cotiá da 
bicicleta mediante a consolidación da rede urbana de carrís para bicicletas a 
partir da extensión dos tramos actuais e a creación de novos eixos que 
artellaren a mobilidade en bicicleta na cidade. 

- Creación de aparcabicis e espazos de estacionamento seguros para bicicletas. 
 

- Fomento dos desprazamentos a pé. A accesibilidade a pé permite asegurar as funcións de paso 
(desprazamento), de estancia (repouso, xogo, agarda, vida social…) e de actividade (ollar 
escaparates, pasear, manifestacións culturais…) A accesibilidade peonil vén dada pola 
calidade urbanística do espazo público, a existencia de rúas peonís e da creación dunha rede 
de itinerarios peonís. A finalidade dunha rede peonil debe ser a interconexión do territorio 
urbano de xeito que a maioría das súas infraestruturas de transporte, equipamentos e espazos 
de recreación queden ao alcance do cidadán que se despraza a pé. Para acadar os obxectivos 
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mencionados e como consecuencia fomentar os desprazamentos a pé, propóñense as 
seguintes actuacións, que virán recollidas no PMUS do municipio: -  

- Peonalización de rúas 

- Mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas 

- Alargamento de beirarrúas 

- Creación e ampliación de espazos urbanos adicados a peóns (‘superquinteiro’ 
no Barrio da Magdalena)  

Outra medida que se pode encadrar neste apartado pode ser a creación de camiños escolares, 
con itinerarios seguros mediante a sinalización das principais rutas de acceso aos centros 
escolares para que os cativos poidan ir sós á escola. 

- Actuacións de acougado do tráfico. Comprende as seguintes medidas: 
- Reordenación do tráfico naquelas zonas con máis tránsito motorizado, de 

forma que se dificulte en gran medida os desprazamentos internos no núcleo 
urbano. 

- Introdución de elementos de acougado de tráfico (resaltos), reducindo a 
velocidade dos vehículos en determinadas vías de elevada conxestión de 
tráfico, ou aquelas nas que, pola súa localización e contorna, se require unha 
diminución no fluxo dos vehículos que transiten por ela. 

- Implantación da velocidade de circulación de tráfico rodado a 20 km/ h, 
naquelas zonas residenciais e terciarias 

- Implantación da velocidade de circulación de tráfico rodado a 30 km/ h, na 
gran maioría do viario urbano fóra das principais vías de tránsito motorizado, 
grandes avenidas e vías de paso. 

- Regularización de interseccións conflitivas enfocadas á priorización do 
transporte urbano 

 

- Aumento das vagas de aparcamento exterior. Preténdense levar a cabo diversas accións que 
favorezan o estacionamento na cidade, especialmente en áreas estratéxicas que contribúan 
ao aumento da camiñada a pé polo centro da cidade. En concreto, levaranse a cabo as 
seguintes actuacións:  

- Ampliación de aparcadoiros para residentes na maioría das zonas residenciais, 
co fin de evitar a circulación de vehículos de paso ou visitantes. 

- Mellora da sinalización e información cara ás zonas de aparcamento, co fin de 
fomentar a camiñada nas zonas de aparcamento.  

- Ampliación de aparcadoiros disuasorios en áreas estratéxicas que fomenten 
camiñar pola cidade.  

- Ampliación de aparcadoiros para motocicletas e ciclomotores na maioría das 
zonas residenciais, para favorecer o seu uso en comparación co do vehículo  

Coa aplicación desta medida preténdese reducir os tempos de viaxe por vehículo privado para 
acceder ás zonas de aparcamento e aparcamentos subterráneos, aumentar o número de viaxes 
en moto e ciclomotores en detrimento do vehículo privado, ademais de reducir o tráfico nas 
zonas. residencial debido á restrición de estacionamento para vehículos que pasan e visitantes. 
 

Outras medidas a incluír serían a realización de campañas para dar a coñecer as diferentes posibilidades 
de mobilidade urbana e recoller suxestións e boas prácticas por parte dos cidadanía, considerándoas de 
cara á redacción do Plan e posteriores modificacións. Isto último é algo que xa acontece no Concello, coa 
creación das Xornadas de Promoción do Plan de Mobilidade Peonil e o Espazo Público, cun microsite na 
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web do concello onde se comparten publicacións e se habilitan canles de contacto para os veciños 
enviaren as súas propostas. 

Inversión estimada  80.000,00 euros 
 
Rendibilidade da inversión - kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Proyectos de entidades locales que favorezcan el paso a una   
    economía baja en carbono (FEDER-POPE) 
 
Indicadores   Número de accións incluídas no PMUS executadas 
    Consumo de enerxía no transporte privado e comercial (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
19838,5 

 
19838,5 

 
19838,5 

 
19838,5 
 

 
79354,00 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
6239,21 

 
6239,21 

 
6239,21 

 
6239,21 

 
24956,83 

 

 

Xustificación dos cálculos 
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Segundo a estimación realizada na Estratexia Española de Mobilidade Sostible (EEMS), pódense chegar a 
acadar aforros enerxéticos en torno ao 20% do consumo enerxético total do transporte privado e 
comercial, cunha aplicación conxunta das medidas de actuación recollidas nun PMUS. 

A inversión adicada a esta actuación recolle únicamente a redacción do PMUS, que se estimou en 80.000 
€, segundo datos de ICEACSA. 

A44/B410/13 Sistema público de préstamo de bicicletas 

Descrición da acción 

O préstamo de bicicletas é un servizo que contribúe significativamente ao incremento do uso da bicicleta 
nas cidades. Así se ten demostrado en moitas urbes europeas, e nos últimos anos en cidades próximas 
como Barcelona, Sevilla ou Vitoria-Gasteiz.  

Ferrol xa dispón dun servizo de alugueiro de bicicletas, que no ano de referencia 2010 constaba de 4 
puntos de préstamo: peirao de Curuxeiras, Esteiro, Caranza e Porta Nova. Nos últimos anos actuouse ao 
respecto, ampliando o número de estacións a 9. O aumento do número de estacións afecta moi 
positivamente o uso da bicicleta, pois gran parte da veciñanza tería un punto de préstamo próximo ao 
domicilio, reducindo o tempo de desprazamento. 

Xa que logo, como medida complementaria á ampliación da rede de carril bici proposta, o Concello 
seguirá implementando novos puntos de alugueiro de bicicletas para favorecer, se cabe aínda máis, o 
uso deste medio de transporte. Paralelamente, proponse a introdución paulatina da bicicleta eléctrica no 
parque de bicicletas públicas dispoñibles, para dar maior atractivo e comodidade aos usuarios. 

O obxectivo proposto é a redución dun 4% das emisións debidas a desprazamentos en vehículos 
motorizados en 2030. 

Inversión estimada  250.000,00 € 
 
Rendibilidade da inversión 63,48 kWh aforrado/€ invertido 
 
Axudas dispoñibles  Proyectos de entidades locales que favorezcan el paso a una   
    economía baja en carbono (FEDER-POPE) 
    Plan Moves II 
 
Indicadores   Número de préstamos diarios por cada 1000 habitantes 
    Número de bicicletas postas a disposición dos usuarios 
    Número de puntos de préstamo 
    Emisións do transporte privado e comercial (tonEq CO2) 
 
Prioridade da acción  MEDIA 
 

Estimación de aforros 
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Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
- 

 
5237,36 

 
5237,36 

 
5237,36 
 

 
15870,78 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
- 

 
1647,15 

 
1647,15 

 
1647,15 

 
4991,36 

 

 

 

Xustificación dos cálculos 

Segundo o informe ‘Implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible’ da Rede de Cidades polo 
Clima os sistemas públicos de préstamo de bicicletas poden contribuír a reducir as emisións entre un 1 e 
un 4,5%. Considerando as características do Municipio, suponse unha redución do 4%. 

O custe da medida obtívose comparando con accións semellantes noutros PACES. 
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A410/B41/14 Promoción da condución eficiente 

Descrición da acción 

O obxectivo desta medida é a sensibilización dos condutores do municipio para estes aplicaren ao 
volante técnicas de condución eficiente, con diferentes campañas que poden eventualmente ir dirixidas 
tamén a axentes da Policía Local.  

Estas campañas promoverán un troco nos hábitos na condución -sen empregar máis tempo no 
percorrido e de xeito máis cómodo- coas seguintes vantaxes: 

- Redución significativa do consumo de combustible e das emisións de CO2 (entre o 15 e o 
20%)  

- Redución significativa do risco de accidentes debido á redución do estrés ao volante 

- Aforro en custes de mantemento: freos, embrague, caixa de cambios, etc. 

Inversión estimada  20.000,00 € 
 
Rendibilidade da inversión  535,64 kWh aforrado/€ invertido, 
 
Axudas dispoñibles  Para a realización desta medida, non se atoparon axudas dispoñibles  
    no momento de redacción deste Plan 
 
Indicadores   Número de condutores formados anualmente en condución eficiente 
    Número de campañas realizadas 
    Consumo de enerxía no sector privado e comercial (MWh/ano) 
    Aforro de combustible anual (litros/ano) 
 
Prioridade da acción  BAIXA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
2678,20 

 
2678,20 

 
2678,20 

 
2678,20 
 

 
10712,81 

Aforro de      
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emisións 

(tonCO2/ano) 

842,29 842,29 842,29 842,29 3369,18 

 

 

 

 

 

Xustificación dos cálculos 

Estimouse o aforro enerxético en base á información aportada polo RACC. A través da aplicación  de 
técnicas de condución eficiente pódense chegar a acadar aforros de ata o 20% do combustible. 
Supoñendo que se chegar a un 15% dos condutores do municipio, o aforro suporía aproximadamente un 
3% do consumo total no transporte privado e comercial. 

Supúxose un custe de 2.000 € anuais pola celebración de campañas para o fomento e sensibilización en 
condución eficiente. 
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A42/B45/15 Rede de puntos de recarga para vehículos eléctricos 

Descrición da acción 

Con esta acción proponse a implantación dun sistema municipal de recarga para vehículos eléctricos con 
obxectivo de promover a adquisición progresiva deste tipo de vehículos entre a poboación e tentar 
reducir as emisión de CO2 vencelladas aos vehículos convencionais. Dende o punto de vista ambiental, o 
vehículo eléctrico presenta grandes vantaxes respecto o vehículo de combustión interna no tocante á 
eficiencia enerxética e emisións contaminantes, aínda que non pode ser considerado exento de impactos. 
O Concello sacará a concurso a instalación dos puntos de recarga para vehículos eléctricos, facendo unha 
concesión para a xestión e a explotación da mesma. Xa que logo, cederanse espazos públicos para que a 
empresa concesionaria realice a inversión. Os puntos de recarga poderíanse situar nos aparcadoiros 
públicos municipais ou incluso facer unha modificación da normativa para os promotores de obra nova 
incorporaren vagas de aparcamento adaptadas a este tipo de vehículos. 

Inversión estimada  1000,00 € 
 
Rendibilidade da inversión 1757 kWh aforrado/€ invertido 
 
Axudas dispoñibles  Plan Moves II 
 
Indicadores   Número de puntos de recarga de vehículo eléctrico 
    Número de vehículos eléctricos no municipio 
    Consumo de enerxía no sector privado e comercial (MWh/ano) 
 
Prioridade da acción  MEDIA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
- 

 
579,81 

 
579,89 

 
579,89 

 
1757,00 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
- 

 
182,35 

 
182,35 

 
182,35 

 
552,58 
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Xustificación dos cálculos 

Estimouse unha penetración do vehículo eléctrico no parque móbil en torno ao 2%, cun aforro enerxético 
de aproximadamente o 10% por cada vehículo, co que se obtén un aforro total do 0,2% respecto ao 
consumo do transporte privado e comercial. 

O orzamento destinado a esta acción, en concepto de trámites a realizar polo Concello, chamadas, 
desprazamentos e tempo invertido para que a inversión se realice a través dunha empresa privada, 
estimouse en 1000€.  
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A41/B41/16 Fomento da renovación do parque móbil privado 

Descrición da acción 

Esta acción consiste na promoción da renovación dos vehículos convencionais por outros máis eficientes 
no parque móbil privado co obxectivo de reducir o impacto ambiental (contaminación atmosférica e 
acústica) e aumentar así a calidade de vida da poboación. Con esta medida preténdese fomentar a 
adquisición de vehículos híbridos ou que empreguen electricidade, gas ou biocarburantes como 
combustible. 

Faranse chegar á cidadanía todas aquelas liñas de axuda estatais e/ou autonómicas destinadas á 
renovación do parque móbil actual por vehículos máis eficientes e respectuosos co medio ambiente. 

 

Inversión estimada  100.000,00 € (Inclúe as medidas A16/B11/06, A15/B11/07,   
    A16/B13/08, A12/B11/09, A14/B11/10,  A41/B41/16, A53/B51/19) 
 
Rendibilidade da inversión - kWh aforrado/€ invertido 
 
Axudas dispoñibles  Plan PIVE (Plan galego de transición a unha mobilidade eficiente)  
    (INEGA) 
    Plan MOVES II 
 
Indicadores   Número de campañas de fomento de combustibles alternativos  
    realizadas 
    Número de matriculacións anuais de vehículos que empreguen  
    combustibles alternativos 
    Emisións do transporte privado e comercial (ton C02/ano) 
 
Prioridade da acción  MEDIA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
11903,13 

 
11903,13 

 
11903,13 

 
11903,13 

 
47612,52 

Aforro de 

emisións 

 
3743,54 

 
3743,54 

 
3743,54 

 
3743,54 

 
14974,14 
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(tonCO2/ano) 

 

 

 

 

 

Xustificación dos cálculos 

Supoñendo que o 30% dos vehículos serán eficientes enerxéticamente, e que un vehículo eléctrico, por 
exemplo, é un 40% máis eficiente ca un de combustión interna, acadarase un aforro enerxético do 12% 
no transporte privado e comercial. 

A inversión neste tipo de campañas estimouse en 10.000 €/ano, dentro da cal se incluirán todas as 
medidas de fomento e sensibilización. 
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A72/B74/17 Ciclo hidrolóxico 

Descrición da acción 

Con esta medida propóñense as seguintes accións: 

- Reutilización, se é posible, de augas residuais tratadas, por exemplo para rega de zonas verdes, 
limpeza de rúas, refrixeración térmica, etc. 

- Realizar auditorías enerxéticas das estacións de tratamento de auga municipais para determinar 
o estado das redes municipais de saneamento e os seus equipos de bombeo para a mellorar a súa 
eficiencia enerxética, incluída a regulación electrónica dos motores nas plantas de tratamento de 
auga, redes de abastecemento e EDAR. O obxectivo é acadar as infraestruturas de 
abastecemento e saneamento máis eficientes. 

- Substitución, na medida do posible, de vellas tecnoloxías existentes por outras máis eficientes 
enerxéticamente. 

- Optimización do mantemento das instalacións, incluído o mantemento preventivo periódico 
segundo o tipo de planta. 

- Uso das enerxías renovables para obter a enerxía necesaria para o funcionamento das plantas de 
tratamento de auga. 

- Controlar e inspeccionar os vertidos a colectores de augas residuais realizadas por empresas. 
- Emprego de enerxías renovables para obter parte da enerxía eléctrica necesaria para o 
funcionamento das instalacións do Ciclo Hidrolóxico. 

 
Con estas medidas proponse acadar unha redución das emisións das instalacións do ciclo hidrolóxico de 
82 toneladas de CO2 para o ano 2030. 
 

Inversión estimada  200.000,00 euros 
 
Rendibilidade da inversión 1,77 kWh aforrado/euro invertido 
 
Axudas dispoñibles  Proyectos de entidades locales que favorezcan el paso a una   
    economía baja en carbono (FEDER-POPE) 
 
Indicadores   Número de actuacións executadas 
    Emisións evitadas (ton CO2/ano)  
 
Prioridade da acción  MEDIA 
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Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
- 

 
118,21 

 
118,21 

 
118,21 

 
354,63 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
- 

 
27,33 

 
27,33 

 
27,33 

 
82 

 

 

Xustificación dos cálculos 

O aforro enerxético estimouse no 10% do consumo total de enerxía do sector de captación, depuración e 
distribución de auga. 

A inversión necesaria estimouse a partir de accións semellantes doutros PACES, de xeito que o custe sexa 
proporcional á cantidade de emisións evitadas. 
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A53/B53/18 Instalación de paneis fotovoltaicos en edificios 
municipais 

Descrición da acción 

Elaborarase un inventario de potencialidades para o aproveitamento da enerxía solar no municipio. En 
base a este inventario, faranse estudos de viabilidade e selección dos lugares máis axeitados para a 
instalación dos paneis fotovoltaicos, en diferentes tipos de edificios municipais: escolas, centros culturais, 
farois, polideportivos, piscinas... ou todo aquel edificio de titularidade municipal, onde polas súas 
características exista a posibilidade de implantar este tipo de enerxía. 

O obxectivo é a instalación de paneis fotovoltaicos en 10 edificios municipais en 2030. 

Inversión estimada  200.000,00 € 
 
Rendibilidade da inversión 0,31 kWh aforrado/€ invertido 
 
Axudas dispoñibles  Subvencións para proxectos de enerxías renovables para Admón.  
    local, entidades sen ánimo de lucro, empresas e autónomos (FEDER) 
 
    Proyectos de entidades locales que favorezcan el paso a una   
    economía baja en carbono (FEDER-POPE) 
 
Indicadores   Cantidade de enerxía producida por enerxías renovables en edificios  
    municipais (MWh/ano) 
    Número de instalacións de enerxía solar fotovoltaica 
    Grao de autoabastecemento con enerxías renovables respecto ao  
    consumo total de enerxía (%) 
 
Prioridade da acción  ALTA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
15,31 

 
15,31 

 
15,31 

 
15,31 

 
61,24 
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Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
9,25 

 
9,25 

 
9,25 

 
9,25 

 
37 

 

 

 

 

 

Xustificación dos cálculos 

A estimación de aforro de emisións calculouse para instalación dun mínimo de 5 kWp de enerxía solar 
fotovoltaica por edificio, o que evitará a emisión de 3,7 tonCO2 ó ano (IDAE). A enerxía producida 
mediante os paneis fotovoltaicos estimouse, para a localización xeográfica do Concello, coa aplicación 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) (https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis) 

A inversión estimouse tomando un custo de 1,5 €/W, máis o custo das auditorías precisas para o estudo 
das potencialidades do Municipio en materia de enerxía solar11. 

 

 

 

11 Metodoloxía PACES Diputación de Valencia 
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A53/B51/19 Fomento do autoconsumo colectivo 

Descrición da acción 

Dentro do obxectivo de fomentar un uso cada vez maior das enerxías renovables no municipio, proponse 
que dende o Concello se fagan campañas de sensibilización a prol da instauración dun innovador modo 
de consumo enerxético: o autoconsumo colectivo. Deste xeito, varios pisos nunha finca ou varias 
empresas dun polígono poderán xerar e consumir conxuntamente a enerxía renovable, principalmente 
solar fotovoltaica.  

A figura do autoconsumo colectivo apareceu no Real Decreto 244/2019, o cal regula as condicións 
administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica. Grazas a esta nova 
normativa, desapareceron as trabas existentes previamente, que impedían á maioría da poboación -que 
vive en pisos- acceder ao autoconsumo.  

Así, pódense acoller ao autoconsumo colectivo, por exemplo: 

- Comunidades de veciños 
- Empresas localizadas nun mesmo polígono ou edificio de oficinas 
- Comunidades de bens 
- Empresarios individuais e PEMES que constitúan unha comunidade enerxética 

renovable 
 

Entre as vantaxes que ten o autoconsumo colectivo, cómpre destacar: 
 

- Menor inversión inicial 
- Maior rendibilidade 
- Aforro de enerxía 
- Coidado do medio ambiente 
- Maior facilidade de instalación 
- Posibilidade de axudas e subvencións 

 
O obxectivo formulado con esta medida consiste en producir no 2030 o 10% da enerxía eléctrica 
consumida no ano de referencia. 
 

Inversión estimada  100.000 € (Inclúe as medidas A16/B11/06, A15/B11/07, A16/B13/08,  
    A12/B11/09, A14/B11/10,  A41/B41/16, A53/B51/19) 
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Rendibilidade da inversión - kWh aforrado/€ invertido 
 
Axudas dispoñibles  Subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica para o ano  
    2020-2021 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento  
    Rexional (Programa FEDER-Galicia 2014-2020) 
 
    Subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica destinadas a 
    particulares (INEGA) 
 

Indicadores   Número de vivendas abastecidas con enerxía solar fotovoltaica 
    Grao de autoabastecemento con enerxías renovables respecto ao  
    consumo total de enerxía eléctrica no municipio (%) 
Prioridade da acción  MEDIA 
 

Estimación de aforros 

Período 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2030 TOTAL 

Aforro 

enerxético 

(MWh/ano) 

 
- 
 

 
12472,08 

 
12472,08 

 
12472,08 

 
37416,25 

Aforro de 

emisións 

(tonCO2/ano) 

 
- 

 
3055,66 

 
3055,66 

 
3055,66 

 
9166,98 
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Xustificación dos cálculos 

Proponse a incorporación de instalacións fotovoltaicas para producir aproximadamente o 10% da 
enerxía eléctrica consumida no municipio, o que se ben non suporá un aforro enerxético, si que 
representa unha redución das emisións e un aumento da enerxía eléctrica producida a nivel local. 

A inversión neste tipo de campañas estimouse en 10.000 €/ano, dentro da cal se incluirán todas as 
medidas de fomento e sensibilización. 

 

5.- AVALIACIÓN DE RISCOS E VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS 

5.1. CONTEXTUALIZACIÓN DO MUNICIPIO DE FERROL  

Neste epígrafe farase unha breve contextualización da situación actual do Concello de Ferrol naqueles 
ámbitos que poden ser seriamente afectados polo cambio climático.  

5.1.1. Ámbito socio-económico 

O Concello de Ferrol é o principal municipio da Comarca de Ferrolterra, cunha poboación de 66065 
habitantes, segundo o Censo de 2019 do Instituto Nacional de Estadística (INE). A cidade de Ferrol é o 
sétimo núcleo urbano en importancia de Galicia, e o terceiro dentro da provincia da Coruña. O termo 
municipal no seu conxunto conta cunha superficie de 82,6 km2, e cunha densidade de poboación de 
852,17 habitantes/km2, moi por riba da media autonómica, situada en 91,28 habitantes/km2 (Instituto 
Galego de Estatística, 2020). 

Na seguinte Figura amósase a pirámide de poboación do Concello de Ferrol no ano 2011 (IGE). Pódese 
observar que a poboación de Ferrol pertence maioritariamente ao rango de poboación adulta (20-64 
anos) (60,4%), mentres que a poboación nova e os maiores supoñen un 15% e un 24,6% da poboación 
total, respectivamente. Estes datos reflicten unha poboación bastante avellentada, tendencia que irá á 
alza nos próximos anos, conforme a poboación no rango entre os 40 e 54 anos vaia chegando á idade de 
xubilación. 
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Figura 18. Pirámide poboacional do Municipio de Ferrol no 2011. (Fonte: Elaboración propia a 
partir de datos do IGE) 

 

No tocante á incidencia do desemprego no Municipio, a Figura 19 presenta a evolución da taxa de paro 
no período 2010-2019 no Concello, en función do sexo e en comparación coa taxa de desemprego 
global de Galicia. Pódese apreciar como a taxa de desemprego feminino é superior á masculina en todos 
os anos agás en 2015, 2016 e 2017. En comparación cos datos globais a nivel autonómico, a taxa de paro 
feminino é sensiblemente superior durante todo o período, especialmente no tramo comprendido entre 
o 2013 e o 2017, onde as taxas de desemprego para ámbolos dous sexos foron moi superiores á media 
galega. Cómpre salientar a persistencia do paro feminino incluso en períodos de recuperación 
económica, manténdose sempre na contorna do 20%. 
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Figura 2. Evolución da taxa de desemprego en Ferrol no período 2010-2019. (Fonte: Elaboración 
propia a partir do datos do IGE). 

5.1.2. Subministro de auga e redes de sumidoiro 

A Empresa Mixta de Aguas de Ferrol, S.A. (EMAFESA) é a empresa encargada da xestión íntegra do ciclo 
da auga para a prestación de servicios de fornecemento de auga potable e saneamento de Ferrol, e 
subministra auga potable aos municipios veciños de Narón, Fene, Ares e Mugardos. 

A rede xeral de abastecemento procede da presa das Forcadas. En 1989 construíuse unha estación de 
bombeo no río Xubia como solución de emerxencia para paliar os efectos dunha posible seca, 
transvasando auga do río Xubia ata a rede das Forcadas. Esta planta, actualmente fóra de servizo, só se 
empregou en 1990 como medida de racionalización das reservas das Forcadas. Está situada no termo 
municipal de Narón, mais pertence ao Concello de Ferrol. A infraestrutura de distribución de auga 
comeza na Estación Potabilizadora de Catabois e distribúese a partir de tres almacenaxes principais: 
Santa Mariña, Catabois e A Bailadora. Na Figura 20 represéntase sobre mapa as localizacións das 
infraestruturas antes referidas. 

O tratamento das augas residuais xeradas nas áreas urbanas de Ferrol e Narón  faise na EDAR de Cabo 
Prioriño, instalación que permitiu mellorar sensiblemente a calidade das augas da contorna. 
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Figura 20. Situación das infraestruturas máis importantes na rede de subministro de auga.  

5.1.3. Redes eléctrica e gasística 

Na actualidade existen dúas subestacións no termo municipal de Ferrol, ámbalas dúas operadas pola 
compañía distribuidora Naturgy: 

• Subestación de Santa Mariña 

• Subestación eléctrica do Porto exterior de Ferrol 
 
En canto ás redes de gas no Concello, existen dúas redes principais de subministro: unha de gas natural 
(Nedgia) e outra de aire propanado (Caranza e Esteiro) (Naturgy). 
 
 

5.1.4. Espazos naturais 

A comarca de Ferrolterra caracterízase por unha rica biodiversidade, e conta con varios espazos naturais 
como se pode observar na Figura 4. Destaca a presenza de zonas húmidas e dun espazo natural 
protexido como Lugar de Interés Comunitario (LIC), pertencente á Red Natura 2000, como é a Costa 
Ártabra, na que se inclúe a costa de Ferrol. Outras áreas con singulares valores paisaxísticos, ambientais 
e naturais presentes no Municipio de Ferrol son o Espazo natural do Cabo Prior, a Illa e praia de Santa 
Comba, o Cabo Prioriño, a Praia e Lagoa de Doniños, a Praia e Montes de San Xurxo ou as illas Herbosa e 
Gabeiras. 
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Figura 21. Espazos naturais da comarca de Ferrolterra 

O Concello de Ferrol conta tamén con numerosas zonas no núcleo urbano catalogadas como parques e 
xardíns. Foron contabilizados como tales ata 16 zonas verdes, esparexidas pola cidade de Ferrol, como 
se amosa na seguinte Figura. A superficie total adicada a zonas verdes ascendía, en 2019, a arredor de 
720000 m2. 
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    Figura 22. Situación dos diversos parques e xardíns da cidade de Ferrol 

5.2. DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA 

Esta metodoloxía está baseada na “Guía para a presentación de informes do Pacto das Alcaldías para o 
Clima e a Enerxía” publicada pola Oficina do Pacto das Alcaldías en 2016, a “Guía para a elaboración de 
Plans Locais de Adaptación ao Cambio Climático” publicada polo Ministerio de Agricultura, Alimentación 
e Medio Ambiente en 2016 e na “Metodoloxía para o desenvolvemento dos documentos do Pacto das 
Alcaldías para o Clima e a Enerxía na Provincia de Valencia” publicada pola Deputación de Valencia en 
2017 

O proceso de análise de riscos e vulnerabilidades consta de cinco fases: 

1. Establecer a liña base de adaptación. Nesta fase inicial defínese o punto de partida. Terase en 
conta o clima actual, as súas variacións e as tendencias e previsións de futuro. 

2. Proxeccións climáticas. A partir destas proxeccións identificaranse posteriormente os riscos e 
vulnerabilidades que presenta o municipio. 

3. Avaliación do risco. Obterase a probabilidade de ocorrencia das ameazas climáticas, 
considerando as consecuencias das mesmas. 

4. Análise de vulnerabilidade ao cambio climático. Analizase como afectan os impactos ao 
concello de Ferrol e a súa vulnerabilidade ao cambio climático. 

5. Redacción do documento. Nesta fase plásmase o traballo realizado nas fases anteriores. 
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5.3. LIÑA BASE 

En primeiro lugar débese coñecer a situación de partida e establecer unha serie de indicadores que 
permitan levar un seguimento sobre os factores claves. 

O establecemento da liña base faise a partir do “Plan de emerxencias municipal do concello de Ferrol” 
(PEMU) de novembro de 2019  

Son varios os obxectivos do PEMU, entre os que se inclúen: 

 Identificar e analizar os distintos riscos a nivel local.  
 Determinar as medidas de protección fronte aos riscos detectados.  

 

Para a elaboración do PEMU tivéronse en conta as especificacións e a información contida nos distintos 
plans de emerxencia que se relacionan a continuación, aprobados na Comunidade Autónoma de Galicia, 
naqueles aspectos que son de aplicación para o Municipio de Ferrol: 

 Plan Territorial de Galicia (PLATERGA)  

 Plans Específicos: 

o Temporais  

o Seca en Galicia (SECA)  

o Nevaradas en Galicia (NEGA)  

o Salvamento en praias (SAPRAGA)  

 Plans Especiais:  

o Mercadorías perigosas  

o Inundacións  

o Incendios forestais  

o Sísmico en Galicia (SISMIGAL)  

Cabe indicar que o PLATERGA asigna a cada termo municipal de Galicia un ÍNDICE DE RISCO POTENCIAL 
DE EMERXENCIA, determinado a partir da frecuencia con que se materializan os riscos, as súas causas, 
as condicións intrínsecas de cada territorio (como o nivel poboacional) e a continxencia de que poida 
producirse algún risco de carácter especial (incendios forestais, temporais, riso químico, etc.). 

O concello de Ferrol obtivo un valor MOI ALTO como consecuencia de dúas características principais 
propias do Municipio: 
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 Seu elevado valor na Vulnerabilidade Poboacional (cualificado como MOI ALTO no 
PLATERGA), debido a que Ferrol é a sétima cidade máis habitada de Galicia e a terceira 
da provincia da Coruña.  

 Seu elevado valor de riscos de carácter especial (tamén cualificado como MOI ALTO no 
PLATERGA), debido fundamentalmente ao risco derivado do transporte de 
mercadorías perigosas, o risco de incendios forestais, o de temporais e o risco de 
urxencias en praias. 

No PEMU analízanse os seguintes riscos: 

RISCOS IDENTIFICADOS NO MUNICIPIO DE FERROL 

DE ORIXE NATURAL XERADOS POLA ACTIVIDADE HUMANA OUTROS RISCOS 
(MIXTOS) 

Inundacións  
Temporáis  
Nevaradas 
Seca  
Afundimentos do terreo  
Sísmico 

Transporte de mercadorías perigosas  
Transporte de persoas ou mercadorías non 
perigosas  
Incendios urbanos 
Incendios industriais  
Risco Químico  
Concentracións humanas 
Actividades deportivas e emerxencias en praias  
Riscos estructurais  
Actos vandálicos  
Terrorismo 

Incendios forestais  
Desabastecemento 
servizos básicos  
Riscos Sanitarios 

Táboa 5. Riscos identificados no municipio de Ferrol. Fonte: PEMU 

A valoración dos riscos realízase calculando para cada un deles un valor obxectivo que estime o seu nivel 
de importancia. Este valor ou ÍNDICE DE RISCO (IR) calcularase en función de dúas variables 
representadas polos seguintes índices: 

 ÍNDICE DE PROBABILIDADE (IP).- Calculado en función do número de veces que se 
pode repetir un suceso cando se dan condicións e circunstancias similares.  

 ÍNDICE DE DANOS (ID).- Calculado en función dos efectos que pode producir sobre o 
Municipio a materialización do risco. Para a súa estimación téñense en conta diversos 
factores como os efectos sobre as persoas, os efectos sobre infraestructuras ou 
edificaciones, efectos sobre o medio ambiente, número de falecidos, vítimas mortais, 
etc.  

A cada un destes índices asignaráselle un valor numérico, estimado segundo os criterios que se indican 
na seguinte táboa: 

ÍNDICE DE PROBABILIDADE (IP) 

CRITERIO PROBABILIDADE VALOR IP 

Sen constancia ou menos dunha vez cada 30 anos  POUCO PROBABLE 1 

Al menos unha vez entre 10 e 30 anos  PROBABLE 2 
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ÍNDICE DE PROBABILIDADE (IP) 

CRITERIO PROBABILIDADE VALOR IP 

Al menos unha vez cada 10 anos  MOI PROBABLE 3 

Al menos unha vez ó ano  CASE SEGURO 4 

Táboa 6. Criterios para asignar o índice de probabilidade. Fonte: PEMU 

ÍNDICE DE DANOS (ID) 

CRITERIO VALOR ID 

Sen danos  0 

Pequenos danos materiais ou ó medio, sen afectados  1 

Pequenos danos materiais ou ó medio, e algún afectado  2 

Importantes danos materiais ou ó medio e numerosos afectados, con interrupción 
transitoria de servizos esenciais e posibilidade dalgunha vítima mortal  

5 

Graves danos materiais ou medioambientais irreparables, con interrupción sostida de 
servizos esenciais e posibilidade de moitas vítimas mortais  

10 

Táboa 7. Criterios para asignar o índice de danos. Fonte: PEMU 

Asignados os valores correspondentes aos índices anteriores para cada risco identificado, a continuación 
calcúlase o ÍNDICE DO RISCO segundo a seguinte fórmula:  

ÍNDICE DO RISCO (IR) = INDICE DE PROBABILIDADE (IP) * ÍNDICE DE DANOS (ID) 

Finalmente, segundo o valor obtido para cada risco, pódese establecer o seu nivel da seguinte maneira: 

 

 

ÍNDICE DE DANOS (ID) NIVEL DE RISCO 

Maior ou igual a 20 MOI ALTO 

Entre 9 e 19 ALTO 

Entre 5 e 8 MEDIO 

Entre 0 e 4 BAIXO 

Táboa 8. Relación entre o índice de danos e o nivel de risco. Fonte: PEMU 

Na táboa seguinte móstranse o resultado da avaliación realizada, permitindo unha rápida visión de 
conxunto. 
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RESULTADO DA AVALIACIÓN DE RISCOS NO MUNICIPIO DE FERROL 

ORIXE RISCO IP ID IR NIVEL 

De orixe 
natural 

Inundacións 2 2 4 BAIXO 

Temporais 4 5 20 ALTO 

Nevaradas 2 2 4 BAIXO 

Seca 2 2 4 BAIXO 

Afundimentos do terreo 2 2 4 BAIXO 

Sísmico 2 2 4 BAIXO 

Xerados 
pola 
actividade 
humana 

Transporte de mercadorías perigosas 2 5 10 ALTO 

Transporte de persoas ou mercadorías 
non perigosas 

4 5 20 
ALTO 

Incendios urbanos 3 5 15 ALTO 

Incendios industriais 3 5 15 ALTO 

Risco químico 3 2 6 MEDIO 

Concentracións humanas 1 5 5 MEDIO 

Actividades deportivas e emerxencia en 
praias 

4 5 20 
ALTO 

Riscos estruturais 4 5 20 ALTO 

Actos vandálicos - - - - 

Terrorismo - - - - 

Orixe mixto 

Incendios forestais 4 5 20 ALTO 

Desabastecemento de servizos básicos 4 2 8 MEDIO 

Risco sanitario 3 2 6 MEDIO 

Táboa 9. Avaliación de riscos no municipio de Ferrol. Fonte: PEMU 

A determinación explícase con máis detalle no PEMU. 

Para o presente documento teranse en conta os seguintes riscos: temporais, inundacións, nevaradas, 
seca e incendios forestais 

5.4. PROXECCIÓNS CLIMÁTICAS 

Para analizar a afección do cambio climático en considérase o comportamento futuro das variables 
climáticas tomando como referencia as Rutas de Concentración Representativa ou RCP (polo seu 
acrónimo en inglés "Representative Concentration Pathways") definidas no Quinto Informe de 
Avaliación do IPCC. Neste informe empréganse 4 escenarios de emisión ou RCP que se caracterizan polo 
seu Forzamento Radiativo (FR) total para o ano 2100, que oscila entre 2.6 W/m2 e 8.5 W/m2. 
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Figura 23. Gráfica de concentración CO2 para os diferentes escenarios RCP. Fonte: 

https://www.iiasa.ac.at 

 

Figura 24. Gráfica de forzamento para os diferentes escenarios RCP. Fonte: https://www.iiasa.ac.at 

Para analizar a evolución das variables climáticas empréganse as seguintes fontes de información: 

 “Guía de escenarios rexionalizados de cambio climático sobre España a partir dos resultados del 
IPCC-AR4” de Ana Morata Gasca e editado polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente, Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) en 2014. Nesta guía analízanse os 
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cambios das seguintes variables atmosféricas: temperatura máxima, temperatura mínima, 
precipitación, vento a 10 m, escorrentía e evapotranspiración real, e nebulosidade. 

Neste estudio utilizáronse os escenarios do cambio climático que constitúen a integración da 
información contida nun subconxunto de outros 40 escenarios expostos no Informe Especial de 
Escenarios de Emisión (Special Report on Emissions Scenarios, SRES). Ademais, utilizouse o 
escenario E1 de forte mitigación definido no proxecto ENSEMBLES. 

A AEMET presentou en 2007 os resultados da primeira fase do seu proxecto de xeración de 
escenarios rexionais de cambio climático. No devandito proxecto compáranse os resultados de 
diferentes técnicas de rexionalización, empregando diferentes modelos de circulación xeneral 
aplicados a escala nacional, a partir de dous dos escenarios de emisións máis plausibles: A2 
(con emisións medias-altas) e B2 (emisións medias-baixas). Estes resultados debuxan para a 
península ibérica o seguinte panorama: 

o Maior incremento nas temperaturas máximas que nas mínimas, e superior en verano 
ca no inverno. 

o A reducción dos niveles de emisión (escenario B2) só tería efectos a partir da segunda 
metade do século XXI, conseguindo entón que o aumento de temperaturas diminuise 
en 2 ºC respecto ao escenario tendencial (escenario A2). 

o Maior nivel de incerteza na predición das precipitacións. 

o Redución das precipitacións na metade sur da península de ata un 40% a finais de 
século. 

 “Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050” da Xunta de Galicia en 2019. Neste 
documento analízanse os cambios das seguintes variables atmosféricas: temperatura máxima, 
extremos de temperatura e precipitación. 

Para o estudio de proxeccións de cambio climático en Galicia, empregáronse os resultados 
derivados dunha análise propia desenvolvida por MeteoGalicia con modelos rexionais (regional 
Climate Models, RCMs) executados no marco da iniciativa europea EURO-CORDEX (Jacob et al. 
2013). 

No desenvolvemento da análise de MeteoGalicia, seleccionouse o dato diario dun grupo de 
once modelos rexionais aniñados aos 5 modelos globais máis fiables para o sector do Atlántico 
Norte (Brands et ao. 2013, Perez et ao. 2014), dous escenarios distintos de concentración de 
gases de efecto invernadoiro (RCP 4.5 e RCP 8.5) e dous períodos climáticos de 30 años, un a 
mediados e outro a finais de século (2031-2060 e 2061-2090). 

Os resultados deste informe céntranse no período 2061-90 e o RCP 8.5, é dicir, nas proxeccións 
“worst case”. Cada variable base (temperatura máxima, mínima e precipitación diaria) e índice 
de impacto calculouse en cada grid-box da malla de 0.11 graos dos RCMs de EURO-CORDEX e 
interpolouse ás coordenadas dos concellos usando os 4 grid-boxes mais próximos e 
ponderando coa inversa da distancia en km. Para algúns índices (p.e. número de xeadas e días 
de verán) era necesario corrixir o sesgo sistemático (bias) dos RCMs frente a observacións. Para 
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iso, empregouse un simple método aditivo/multiplicativo para índices baseados en 
temperatura/ precipitación respectivamente e usouse a base observacional “Spain011” de 
referencia (Herrera et ao. 2016). 

Para cada concello, a mediana dos 11 valores obtidos dos 11 modelos (para unha variable dada) 
representa a proxección máis probable . 

Respecto da rexionalización, os resultados proceden dunha rexionalización dinámica, é dicir, 
dunha serie de modelos numéricos rexionais aplicados ás saídas dos modelos numéricos 
globais, executados para o Quinto Informe de Avaliación do IPCC (Assessment Report 5, AR5). 

5.4.1. Temperatura 

En relación coa temperatura amósase a evolución prevista para as temperaturas en Galicia. 

 

Figura 25. Evolución temporal do valor medio anual para a Comunidade Autónoma de Galicia das 

temperaturas máximas (Cº). Fonte: Guía de escenarios rexionalizados de cambio climático sobre 

España a partir dos resultados del IPCC-AR4, Axencia Estatal de Meteoroloxía. 
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Figura 26. Cambio da temperatura máxima anual, en inverno e en verán en °C. Móstranse as 

diferenzas do valor medio 2061-2090 con respecto a 1971-2000 en °C. Fonte: MeteoGalicia 

O aumento das temperaturas máximas no municipio será 2 a 3 ºC no período 2061-2090 

 

Figura 27. Evolución temporal do valor medio anual para a Comunidade Autónoma de Galicia das 

temperaturas mínimas (Cº). Fonte: Guía de escenarios rexionalizados de cambio climático sobre 

España a partir dos resultados del IPCC-AR4, Axencia Estatal de Meteoroloxía. 
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Figura 28. Porcentaxe de noites cálidas ao longo de todo o ano. Cambio na duración promedio no 

número de días con xeada ao longo do ano. Fonte: MeteoGalicia 

As noites cálidas no municipio aumentarán ata unha porcentaxe entre 20 e 30 % no período 2061-2090. 

O número de días con xeada variarán entre -10 e 0 no período 2061-2090. 
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Figura 29.  Evolución temporal do valor medio anual para a Comunidade Autónoma de Galicia 

dos días cálidos, ondas de calor, días de xeadas e noites cálidas. Fonte: Guía de escenarios 

rexionalizados de cambio climático sobre España a partir dos resultados del IPCC-AR4, Axencia Estatal 

de Meteoroloxía. 
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5.4.2. Precipitacións 

En relación coas precipitacións amósase a evolución prevista para as mesmas en Galicia. 

 

Figura 30. Evolución temporal da taxa de precipitación para a Comunidade Autónoma de Galicia. 

Fonte: Guía de escenarios rexionalizados de cambio climático sobre España a partir dos resultados del 

IPCC-AR4, Axencia Estatal de Meteoroloxía. 

 

Figura 31. Variación porcentual na precipitación anual, en inverno e verán. Fonte: MeteoGalicia 
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Prevese que se produza unha diminución das precipitacións no concello de Ferrol entre un 5 e un 10 %. 
no período 2061-2090 En verán diminuirán entre o 35 e o 40 %, mentres que no inverno aumentarán 
lixeiramente entre o 5 e o 10 %. 

 

Figura 32. Evolución temporal do valor medio anual para a Comunidade Autónoma de Galicia dos 

índices extremos: días de choiva, duración do período seco e precipitacións intensas. Fonte: Guía de 

escenarios rexionalizados de cambio climático sobre España a partir dos resultados del IPCC-AR4, 

Axencia Estatal de Meteoroloxía. 
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5.5. AVALIACIÓN DOS RISCOS E VULNERABILIDADES DO MUNICIPIO 

Neste apartado realizarase a avaliación da vulnerabilidade do concello ás distintas ameazas do cambio 
climático. Para isto, empregarase a metodoloxía establecida pola Oficina do Pacto dos Alcaldes polo 
Clima e a Enerxía, así como se complementará coas pautas do IPCC. 

Fíxose unha análise dos distintos riscos climáticos especificados na “Guía para a presentación de 
informes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía” y de como afectan aos chamados sectores 
críticos. Estes sectores son os seguintes: 

 Edificios 

 Transporte 

 Enerxía 

 Auga 

 Planificación territorial 

 Agricultura e silvicultura 

 Medio ambiente e biodiversidade 

 Saúde 

 Protección civil e emerxencias 

 Turismo 

Co fin de facer unha análise detallado dos riscos e vulnerabilidades de estes sectores, disgregáronse os 
mesmos en varios receptores que son os seguintes: 

SECTOR RECEPTOR 

Edificios 

Municipais 

Residenciais 

Terciarios 

Industriais 

Transporte 

Rede viaria 

Rede ferroviaria 

Rede de autobuses 

Rede ciclista 

Enerxía 
Infraestrutura de subministro eléctrico 

Infraestrutura de subministro de gas natural 

Auga 

Abastecemento 

Distribución 

Saneamento 

Planificación Áreas urbanas 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 102 

   

SECTOR RECEPTOR 

territorial Futuros desenvolvementos 

Áreas non urbanas 

Áreas protexidas 

Agricultura e 
silvicultura 

Cultivos herbáceos 

Cultivos leñosos 

Medio 
ambiente e 
biodiversidade 

Zonas verdes urbanas 

Biodiversidade 

Saúde Poboación 

Protección civil 
e emerxencias 

Servicios sanitarios 

Servicios de bombeiros 

Policía 

Turismo 
Puntos de interese turístico 

Establecementos hoteleiros 

Táboa 10. Receptores estudiados na avaliación de riscos e vulnerabilidades ao cambio climático 

do municipio 

En primeiro lugar, o risco climático obtense do cálculo da probabilidade de que unha ameaza aconteza 
pola consecuencia que poida comportar que o devandito suceso ocorra. Neste sentido, pódese afirmar o 
seguinte: 

Risco = Probabilidade x Consecuencia 

Determinado o risco correspondente ás ameazas climáticas para cada un dos receptores identificados, 
incluirase na ecuación unha variable referida á capacidade dos devanditos receptores para se adaptaren 
ás devanditas ameazas. Esta variable denomínase Capacidade Adaptativa, que xunto co risco calculado 
previamente determinan o grao de vulnerabilidade de cada receptor respecto a unha ameaza climática, 
é dicir: 

Vulnerabilidade = Risco  -  Capacidade Adaptativa 

Descrito o anterior, procédese á definición da probabilidade e a consecuencia das distintas ameazas 
identificadas. 

A probabilidade defínese como a posibilidade de que un impacto climático ocorra e clasificarase en 
cinco categorías: 

 Improbable: Excepcionalmente improbable que suceda 

 Pouco probable: Improbable que suceda 

 Probable: É tan probable que suceda como que non 

 Bastante probable: É probable que suceda 
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 Moi probable: Moi probable que suceda 
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A consecuencia dun impacto clasificarase en seis categorías en función do grao de importancia ou 
magnitude. Asígnase cero (0) para un grao depreciable de importancia e dez (10) para un grao de 
importancia moi grave. 

PUNTUACIÓN GRAO AFECCIÓN 
ECONÓMICA 

DANOS 
FÍSICOS 

AFECCIÓNS Á 
SEGURIDADE 

CAPACIDADE 
ADAPTATIVA 

0 Nulo Sen repercusión Sen danos 
físicos 

Sen 
repercusións 

Importante 

1 Mínimo Repercusións 
irrelevantes nas 
contas anuais 

Danos físicos 
leves 

Sen 
repercusións 

Significativa 

2 Moderado Repercusións nas 
contas anuais 

Danos físicos 
notables 

Sen 
repercusións 

Media 

3 Importante Importantes 
repercusións nas 
contas anuais 
asumibles con 
dificultade 

Danos físicos 
importantes 
pero 
asumibles 

Repercusións 
mínimas 

Mínima 

4 Grave Graves repercusións 
nas contas anuais 

Danos físicos 
difíciles de 
asumir 

Repercusións 
de pouca 
envergadura 
asumibles 

Mínima 

5 Moi grave Repercusións 
económicas non 
asumibles con fondos 
propios 

Danos físicos 
non 
asumibles 

Pode ter 
repercusións 
non asumibles 

Despreciable 

Táboa 11. Categorización da consecuencia dos impactos climáticos 

Unha vez definidas as variables de vulnerabilidade, o grao de vulnerabilidade obtense da seguinte 
matriz. Categorízase o grao de vulnerabilidade con valores desde 0, para impactos improbables de 
ocorrer e con consecuencias depreciables, ata 25, para impactos moi probables de ocorrer e con 
consecuencias moi graves. Os resultados resúmense nas táboas seguintes. 

   CONSECUENCIAS 

    0 1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 1 0 1 2 3 4 5 

2 0 2 4 6 8 10 

3 0 3 6 9 12 15 

4 0 4 8 12 16 20 

5 0 5 10 15 20 25 

Táboa 12. Valores da vulnerabilidade segundo a adaptación do concepto de probabilidade. 
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   CONSECUENCIAS 

    Nulo Mínimo Moderado Importante Grave Moi grave 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E Improbable Nulo Moi baixo Moi baixo Baixo Baixo Baixo 

Pouco probable Nulo Moi baixo Baixo Baixo Medio Alto 

Probable Nulo Baixo Baixo Medio Alto Alto 

Bastante probable Nulo Baixo Medio Alto Alto Moi alto 

Moi probable Nulo Baixo Alto Alto Moi alto Moi alto 

Táboa 13. Avaliación da vulnerabilidade segundo a adaptación do concepto de probabilidade. 

Desta forma, describirase a continuación cada un dos riscos climáticos identificados como significativos 
de forma independente. Para cada un destes estudiarase o nivel de risco actual, o cambio previsto na 
intensidade, o cambio previsto na frecuencia e o marco temporal, así como identificaranse os 
indicadores correspondentes para o seguimento. 

Así, estudiaranse os impactos que os devanditos riscos poidan acarreirar a cada un dos sectores 
establecidos pola metodoloxía da Oficina do Pacto dos Alcaldes. 

5.5.1. Temporais 

A probabilidade do risco actual pódese asumir como “BASTANTE PROBABLE”. 

Prevese unha lixeira redución da precipitación anual, sen embargo, as precipitacións intensas 
manteranse ou aumentarán lixeiramente, de acordo coa Figura 32, na que se indica a evolución das 
precipitacións intensas. Polo tanto, mantense a probabilidade de ocorrencia. 

Os sectores máis vulnerables son os edificios, a rede de subministro eléctrico e a poboación cunha 
cualificación de ALTO. 

  

RISCO 

TEMPORAIS 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Edificios 

Municipais 4 4 16 

Residenciais 4 4 16 

Terciarios 4 4 16 

Industriais 4 4 16 

Transporte 

Rede viaria 4 3 12 

Rede ferroviaria 4 3 12 

Rede de autobuses 4 3 12 

Rede ciclista 4 3 12 

Enerxía 
Infraestrutura de subministro eléctrico 4 4 16 

Infraestrutura de subministro de gas natural 4 2 8 

Auga Abastecemento 4 2 8 
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RISCO 

TEMPORAIS 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Distribución 4 2 8 

Saneamento 4 2 8 

Planificación 
territorial 

Áreas urbanas 4 2 8 

Futuros desenvolvementos 4 2 8 

Áreas non urbanas 4 2 8 

Áreas protexidas 4 3 12 

Agricultura e 
silvicultura 

Cultivos herbáceos 4 2 8 

Cultivos leñosos 4 3 12 

Medio ambiente 
e biodiversidade 

Zonas verdes urbanas 4 3 12 

Biodiversidade 4 3 12 

Saúde Poboación 4 4 16 

Protección civil e 
emerxencias 

Servicios sanitarios 4 3 12 

Servicios de bombeiros 4 3 12 

Policía 4 3 12 

Turismo 
Puntos de interese turístico 4 3 12 

Establecementos hoteleiros 4 3 12 

Táboa 14. Vulnerabilidade ao risco de temporais. 

5.5.2. Inundacións 

A probabilidade do risco actual pódese asumir como “POUCO PROBABLE”. 

Tal e como se indicou para os temporais, as precipitacións intensas manteranse ou aumentarán 
lixeiramente. Polo tanto, mantense a probabilidade de ocorrencia. 

A vulnerabilidade cualifícase como BAIXA. 

  

RISCO 

INUNDACIÓNS 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Edificios 

Municipais 2 2 4 

Residenciais 2 2 4 

Terciarios 2 2 4 

Industriais 2 2 4 

Transporte 

Rede viaria 2 2 4 

Rede ferroviaria 2 2 4 

Rede de autobuses 2 2 4 

Rede ciclista 2 2 4 

Enerxía 
Infraestrutura de subministro eléctrico 2 2 4 

Infraestrutura de subministro de gas natural 2 2 4 

Auga 
Abastecemento 2 2 4 

Distribución 2 2 4 



 

 

Estudio de mitigación e adaptación ao cambio climático  

no ámbito do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

 

   

  Páxina 107 

   

  

RISCO 

INUNDACIÓNS 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Saneamento 2 2 4 

Planificación 
territorial 

Áreas urbanas 2 2 4 

Futuros desenvolvementos 2 2 4 

Áreas non urbanas 2 2 4 

Áreas protexidas 2 2 4 

Agricultura e 
silvicultura 

Cultivos herbáceos 2 2 4 

Cultivos leñosos 2 1 2 

Medio ambiente 
e biodiversidade 

Zonas verdes urbanas 2 2 4 

Biodiversidade 2 2 4 

Saúde Poboación 2 2 4 

Protección civil e 
emerxencias 

Servicios sanitarios 2 2 4 

Servicios de bombeiros 2 2 4 

Policía 2 2 4 

Turismo 
Puntos de interese turístico 2 2 4 

Establecementos hoteleiros 2 2 4 

Táboa 15. Vulnerabilidade ao risco de inundacións. 

5.5.3. Nevaradas 

A probabilidade do risco actual pódese asumir como “POUCO PROBABLE”. 

As previsións climáticas indican un aumento da temperatura mínima en Galicia entorno a 3 ºC e unha 
lixeira diminución nos días con xeada. 

A vulnerabilidade cualifícase como BAIXA. 

  

RISCO 

NEVARADAS 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Edificios 

Municipais 2 2 4 

Residenciais 2 2 4 

Terciarios 2 2 4 

Industriais 2 2 4 

Transporte 

Rede viaria 2 2 4 

Rede ferroviaria 2 2 4 

Rede de autobuses 2 2 4 

Rede ciclista 2 2 4 

Enerxía 
Infraestrutura de subministro eléctrico 2 2 4 

Infraestrutura de subministro de gas natural 2 2 4 

Auga 

Abastecemento 2 2 4 

Distribución 2 2 4 

Saneamento 2 2 4 
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RISCO 

NEVARADAS 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Planificación 
territorial 

Áreas urbanas 2 2 4 

Futuros desenvolvementos 2 2 4 

Áreas non urbanas 2 2 4 

Áreas protexidas 2 2 4 

Agricultura e 
silvicultura 

Cultivos herbáceos 2 2 4 

Cultivos leñosos 2 1 2 

Medio ambiente 
e biodiversidade 

Zonas verdes urbanas 2 2 4 

Biodiversidade 2 2 4 

Saúde Poboación 2 2 4 

Protección civil e 
emerxencias 

Servicios sanitarios 2 2 4 

Servicios de bombeiros 2 2 4 

Policía 2 2 4 

Turismo 
Puntos de interese turístico 2 2 4 

Establecementos hoteleiros 2 2 4 

Táboa 16. Vulnerabilidade ao risco de nevaradas. 

5.5.4. Seca 

A probabilidade do risco actual pódese asumir como “POUCO PROBABLE”. 

As previsións climáticas indican un aumento da temperatura máxima entre 2 e 3 ºC, unha maior 
duración das ondas de calor en Galicia nuns 15 días, e unha maior duración dos períodos secos nuns 10 
días. 

Estas previsións fan aumentar a probabilidade de ocorrencia a “PROBABLE”. 

Os sectores máis vulnerables son o abastecemento, as áreas protexidas, cultivos herbáceos e a 
poboación cunha cualificación de ALTO. 

  

RISCO 

SECA 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Edificios 

Municipais 3 2 6 

Residenciais 3 2 6 

Terciarios 3 2 6 

Industriais 3 2 6 

Transporte 

Rede viaria 3 2 6 

Rede ferroviaria 3 2 6 

Rede de autobuses 3 2 6 

Rede ciclista 3 2 6 

Enerxía 
Infraestrutura de subministro eléctrico 3 2 6 

Infraestrutura de subministro de gas natural 3 2 6 

Auga Abastecemento 3 4 12 
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RISCO 

SECA 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Distribución 3 2 6 

Saneamento 3 2 6 

Planificación 
territorial 

Áreas urbanas 3 3 9 

Futuros desenvolvementos 3 3 9 

Áreas non urbanas 3 3 9 

Áreas protexidas 3 4 12 

Agricultura e 
silvicultura 

Cultivos herbáceos 3 4 12 

Cultivos leñosos 3 2 6 

Medio ambiente 
e biodiversidade 

Zonas verdes urbanas 3 2 6 

Biodiversidade 3 2 6 

Saúde Poboación 3 4 12 

Protección civil e 
emerxencias 

Servicios sanitarios 3 2 6 

Servicios de bombeiros 3 3 9 

Policía 3 3 9 

Turismo 
Puntos de interese turístico 3 2 6 

Establecementos hoteleiros 3 2 6 

Táboa 17. Vulnerabilidade ao risco de seca. 

5.5.5. Incendios forestais 

A probabilidade do risco actual pódese asumir como “MOI PROBABLE”, a máxima no PEMU. 

As previsións climáticas indican un aumento da temperatura máxima entre 2 e 3 ºC, unha maior 
duración das ondas de calor en Galicia nuns 15 días, e unha maior duración dos períodos secos nuns 10 
días. 

Estas previsións fan que se manteña a probabilidade de ocorrencia en “ MOI PROBABLE”. 

Case todos os sectores reciben una cualificación de MOI ALTO. 

  

RISCO 

INCENDIOS FORESTAIS 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Edificios 

Municipais 5 3 15 

Residenciais 5 4 20 

Terciarios 5 3 15 

Industriais 5 3 15 

Transporte 

Rede viaria 5 4 20 

Rede ferroviaria 5 4 20 

Rede de autobuses 5 4 20 

Rede ciclista 5 4 20 

Enerxía 
Infraestrutura de subministro eléctrico 5 4 20 

Infraestrutura de subministro de gas natural 5 4 20 
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RISCO 

INCENDIOS FORESTAIS 

SECTOR RECEPTOR PROB. CONSEC. VULNERABILIDADE 

Auga 

Abastecemento 5 3 15 

Distribución 5 3 15 

Saneamento 5 3 15 

Planificación 
territorial 

Áreas urbanas 5 3 15 

Futuros desenvolvementos 5 4 20 

Áreas non urbanas 5 4 20 

Áreas protexidas 5 5 25 

Agricultura e 
silvicultura 

Cultivos herbáceos 5 4 20 

Cultivos leñosos 5 5 25 

Medio ambiente 
e biodiversidade 

Zonas verdes urbanas 5 3 15 

Biodiversidade 5 5 25 

Saúde Poboación 5 4 20 

Protección civil e 
emerxencias 

Servicios sanitarios 5 4 20 

Servicios de bombeiros 5 4 20 

Policía 5 4 20 

Turismo 
Puntos de interese turístico 5 5 25 

Establecementos hoteleiros 5 3 15 

Táboa 18. Vulnerabilidade ao risco de incendios forestais. 

5.6. IMPACTOS POTENCIAIS DO CAMBIO CLIMÁTICO 

No epígrafe anterior analizáronse as distintas ameazas climáticas que afectan ao municipio de Ferrol, 
determinándose que terán no futuro un risco de ocorrencia MOI PROBABLE os temporais e os incendios 
forestais, e PROBABLE os fenómenos de seca. Serán nestas tres ameazas nas que se focalizarán os 
seguintes apartados, analizando as consecuencias que afectarán a diferentes ámbitos do Municipio. 

5.6.1. Temporais 

Os temporais son eventos meteorolóxicos adversos caracterizados por fortes ventos e mal tempo. Esta 
situación pode provocar danos directos ou indirectos ás persoas ou tamén danos materiais de 
consideración. Ademais de presentárense con fortes ventos, poden os temporais levar vencellados 
outros fenómenos, sendo frecuente que se presenten con fortes chuvias. 

Dado que os ventos asociados aos temporais adoitan ser de compoñente oeste, as zonas máis afectadas 
do Municipio serán as próximas á costa. É por iso que as estradas que máis atención precisen en caso de 
temporal serán a CP-3608, CP-3607, CP-3606, CP-3603 e N-655.  

O perigo de desprendemento de materiais ou obxectos maniféstase en zonas urbanas, caracterizadas 
pola súa maior densidade de poboación. Destaca especialmente o barrio de Caranza, xa que conta cun 
gran número de edificios de gran altura, que terán unha maior exposición ao vento. 

Outro perigo vencellado aos temporais pode ser o levantamento e desprendemento de fachadas 
metálicas por mor da acción do vento. Este perigo será máis acusado naquelas áreas con maior 
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proliferación de naves industriais, entre as que destacan o Polígono da Gándara e as instalacións do 
Porto Exterior e do Porto de Ferrol.  

No mapa da seguinte Figura identifícanse as zonas máis afectadas polo risco de temporais no Municipio 
de Ferrol. As zonas en vermello indican as estradas, instalacións e núcleos de poboación que corren un 
maior risco, mentres que as zonas amarelas non sofren o mesmo nivel de perigo, mais por outras 
causas, como por exemplo o tráfico que por elas discorre, deben ser tidas en conta. 

 

       

  Figura 33. Mapa coas zonas máis afectadas do Concello polo risco de temporais. (Fonte: PEMU 
Ferrol) 

 

Na seguinte Táboa ofrécense unha serie de indicadores que reflicten os impactos posibles dos temporais 
sobre diferentes ámbitos do Concello. 
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Sector Indicador Unidades 
Edificios Número de edificios, 

instalacións ou naves afectadas 
por desprendementos 

Uds. 

Redes de transporte Número de incidencias na rede 
viaria do Concello 

Uds. 

Enerxía Número de incidencias no 
subministro eléctrico 

Uds. 

Agricultura e silvicultura Extensión de cultivos e/ou 
plantacións estragadas por mor 
dos temporais 

m2 

Saúde Número de falecementos a 
causa dos temporais 

Uds. 

Número de hospitalizacións a 
causa dos temporais 

Uds. 

Turismo Porcentaxe de ocupación 
turística 

% 

Táboa 19. Indicadores do impacto dos temporais no Concello. 

 

5.6.2. Incendios forestais 

Trátase da expansión dun lume sen control sobre un terreo forestal, afectando á vexetación que non 
estaba destinada a arder. O incendio forestal pódese producir tanto por causas naturais como pola 
acción humana, quer de forma intencionada, quer involuntaria. O Plan Especial de Protección Civil 
encadra ao Municipio de Ferrol dentro da comarca xeoforestal ‘Costa Norte’, que ocupa unha franxa 
costeira ao norte das provincias da Coruña e Lugo, cun largo de 35 km aproximadamente, un longo de 
90 km e unha superficie de 353500 ha. 

O Municipio de Ferrol presenta unha ampla variedade de capas vexetais, co predominio do eucalipto, 
monte baixo e superficies reservadas a prados e labradíos. A masa arbórea concéntrase 
fundamentalmente nos montes do interior do municipio, onde se pode atopar eucalipto (1727,21 ha), 
piñeiro (55,99 ha) e frondosas (26,59 ha). O monte baixo, que ocupa unha extensión de 1809,21 ha, 
encóntrase principalmente nos montes próximos á costa.  

Na Figura 34 represéntase a incidencia dos incendios forestais no distrito forestal de Ferrol, no período 
2007-2016. Namentres o número de incendios oscila en torno a unha media de 80 por ano, si que se 
percibe unha gran variabilidade na extensión afectada polos mesmos. Debe facerse especial mención ao 
acontecido no ano 2012, con máis de 300 ha de monte baixo e arredor de 700 ha de monte arborado 
queimadas. 
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Figura 34. Incendios forestais no distrito forestal de Ferrol (Fonte: Elaboración propia a partir dos 
datos do IGE) 

O Plan de Actuación Municipal ante Emerxencias por Incendios Forestais do Concello de Ferrol establece 
as parroquias do termo municipal con maior risco de incendio forestal, marcadas en vermello no mapa 
da Figura 35. 
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Figura 35. Mapa coas zonas con maior risco de incendio forestal do Concello. 

As consecuencias dos incendios forestais sófrenas as persoas, por queimaduras, asfixia ou inhalación de 
fume; as vivendas, infraestruturas e redes de subministro de enerxía; e tamén o medio ambiente, pola 
destrución da flora e fauna presentes nas áreas queimadas. Na seguinte Táboa enuméranse unha serie 
de indicadores para cuantificar o impacto dos incendios forestais no municipio. 

 

Sector Indicador Unidades 
Edificios Número de edificios, 

instalacións ou naves afectadas 
polos incendios forestais 

Uds. 

Redes de transporte Número de incidencias na rede 
viaria do Concello 

Uds. 

Enerxía Número de incidencias no 
subministro eléctrico 

Uds. 

Planificación territorial 
 

Número de actuacións para a 
protección de espazos 
protexidos 

Uds. 

Número de actuacións para a 
protección de núcleos de 
poboación en zonas de risco 

Uds. 

Agricultura e silvicultura Extensión de cultivos e/ou 
plantacións queimadas 

m2 
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Medio ambiente e 
biodiversidade 
 

Extensión de terreo queimado 
en espazos naturais protexidos 

m2 

Número de especies vulnerables 
aos incendios forestais 

Uds. 

Saúde Número de falecementos a 
causa dos incendios forestais 

Uds. 

Número de hospitalizacións a 
causa dos incendios forestais 

Uds. 

Protección civil e emerxencias Porcentaxe de poboación 
vulnerable (> 65 anos) 

% 

Turismo Porcentaxe de ocupación 
turística 

% 

Táboa 20. Indicadores do impacto dos incendios forestais no Concello 

 

5.6.3. Seca 

A seca é un fenómeno provocado pola carencia de chuvia durante un período prolongado de tempo, 
que limita a dispoñibilidade de auga, provocando problemas sociais, económicos e medioambientais 
(problemas de saúde pública, restricións do uso doméstico da auga, descenso da produción agraria, 
caída da produción eléctrica en centrais hidroeléctricas, aumento da posibilidade de incendios 
forestais...).  

No caso específico de seca, todo o Municipio sería susceptible na mesma medida. Aínda así, aquelas 
zonas rurais ás que non chegue a rede de abastecemento de auga e usen pozos particulares, serán 
consideradas especialmente.  

Anque o risco actual de seca sexa pouco probable, a tendencia futura de aumento da temperatura 
media e da duración dos períodos de seca fai que sexa esta unha ameaza a termos xa en consideración. 
Nos últimos 30 anos xa ten habido un período prolongado de seca entre finais da década dos 80 e 
comezos dos 90 que provocou que o encoro das Forcadas quedara en niveis mínimos, obrigando 
durante o verán a restricións e cortes no subministro de augas en certas zonas. Tamén foi daquela 
cando se construíu a planta de bombeo no río Xubia para o fornecemento dunha alternativa de 
subministro, que hoxe en día se atopa en desuso. O período de seca máis recente aconteceu en 2017, 
cando o nivel de auga do encoro das Forcadas baixou até o 45%, comezando a chover xusto cando se ía 
activar a alerta, polo que non tivo consecuencias significativas.  

Na seguinte Táboa enuméranse diferentes indicadores para a cuantificación do impacto potencial do 
fenómeno da seca nos distintos sectores. 
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Sector Indicador Unidades 
Auga 
 

Nivel de capacidade do encoro 
das Forcadas 

% 

Presenza de auga superficial m2 

Presenza de auga subterránea m2 

Planificación territorial 
 

Porcentaxe de núcleos de 
poboación abastecidos coa rede 
municipal 

% 

Agricultura e silvicultura Extensión de cultivos e/ou 
plantacións estragadas por mor 
da seca 

m2 

Medio ambiente e 
biodiversidade 
 

Extensión de zonas húmidas 
afectadas pola seca 

m2 

Saúde 
 

Consumo de auga por habitante 
e día 

Litros/(habitante*día) 

Porcentaxe de poboación 
vulnerable (> 65 anos) 

% 

Protección civil e emerxencias Porcentaxe de poboación 
vulnerable (> 65 anos) 

% 

Táboa 21. Indicadores do impacto da seca no Concello. 

 

5.7. ANÁLISE DA ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO 

No sucesivo vaise analizar a capacidade de adaptación actual ao cambio climático, en función de cinco 
factores, nomeadamente, a planificación gobernamental e institucional, a capacidade socioeconómica, o 
acceso a recursos básicos, a capacidade física e medioambiental e o coñecemento e a innovación. 

 

 Planificación gobernamental e institucional 

A nivel estatal, o Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático (PNACC) é o marco de referencia 
para a coordinación entre as Administracións Públicas nas actividades de avaliación de impactos, 
vulnerabilidade e adaptación ao cambio climático. O seu obxectivo é a integración de medidas de 
adaptación ao cambio climático, baseadas no mellor coñecemento dispoñible en todas as políticas 
sectoriais e de xestión dos recursos naturais que sexan vulnerables ao cambio climático, para contribuír 
ao desenvolvemento sustentable ao longo so século XXI. 

A nivel autonómico xa se ten avanzado na análise dos efectos do cambio climático en Galicia. O estudo  
precursor foi o proxecto CLIGAL (2009), cuxos resultados foron presentados na publicación “Evidencias e 
impactos do cambio climático en Galicia”. Un resumo dos mesmos, coa actualización de certos datos, 
recóllese no Primeiro Informe do Cambio Climático en Galicia (2012). No ano 2014 elaboráronse diversos 
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Informes sectoriais que recollen as principais conclusións de estudos efectuados por diversas 
institucións, en materia de proxeccións climáticas e eventos meteorolóxicos, así como de impactos do 
cambio climático a nivel xeral e sectorial, que afectarán a Galicia no futuro. Nunha primeira fase 
elaboráronse 5 informes (análise de impactos, clima e eventos meteorolóxicos adversos, biodiversidade, 
poboación e recursos hídricos), quedando para sucesivas fases a continuación do traballo previsto. O 
Informe de cambio climático (2015) nace coa intención de continuar o traballo anterior, e cun dobre 
obxectivo: por unha banda, recompilar e difundir datos actualizados relativos ao cambio climático, e 
pola outra, facer públicas as políticas e actuacións desenvolvidas neste ámbito no marco galego, dende 
a publicación do Primeiro Informe ... ao longo do período 2012-2015. Durante este intervalo 
executáronse un total de 103 accións, cun investimento de case 150 millóns de euros. Estas medidas 
divídense en tres bloques. O primeiro bloque, de observación, investigación de adaptación, recolle 26 
medidas executadas cun investimento de 7 millóns de euros. O segundo bloque reúne 54 medidas 
centradas na redución de emisións de efecto invernadoiro, cun investimento total de 140 millóns de 
euros. Por último, o bloque de accións de formación e sensibilización suma un total de 23, cun 
investimento de 1,7 millóns de euros. Recentemente vénse de publicar a Estratexia Galega de Cambio 
Climático e Enerxía 2050, que define catro ámbitos de actuación fundamentais nesta materia: a 
mitigación das emisións de gases de efecto invernadoiro, a adaptación aos seus impactos, a 
investigación e a innovación e a implicación e sensibilización da sociedade. 

A nivel local, o Concello de Ferrol está implicado en iniciativas europeas coma o Pacto dos Alcaldes ou a 
Rede de Cidades que camiñan, esta última dirixida á implantación de medidas para a mellora da 
accesibilidade universal, a seguridade viaria e o propio medio ambiente. 

No tocante á capacidade de actuación das institucións ante situacións de emerxencia derivadas do 
cambio climático, cóntase a nivel autonómico coa Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), que 
constitúe o ente instrumental encargado do estudo e a execución da política autonómica en materia de 
protección civil e xestión de emerxencias. A Dirección Xeral de Protección Civil é o organismo encargado 
de xestionar en Galicia as competencias que a Xunta ten en materia de Protección Civil. Para a 
organización, planificación, coordinación e dirección de tódolos axentes involucrados en situacións de 
emerxencia, elaborouse o PLATERGA, un documento técnico que ten como fin actuar como marco 
orgánico-funcional para a planificación das actuacións, xestión das emerxencias e mecanismo de 
coordinación entre as distintas Administracións públicas implicadas, e destas cos particulares; do 
mesmo xeito que estabelece as instrucións a levar a cabo para permitir a mobilización dos recursos 
humanos e materiais necesarios para a protección de persoas e bens. Igualmente, estabelécense nel os 
criterios e as directrices que permitan integrar neste documento os plans de ámbito inferior, tales como 
os de ámbito local (municipais, comarcais) ou de ámbito provincial. En Ferrol, en virtude do disposto no 
PLATERGA, disponse dun Plan de Emerxencias Municipal (PEMU), onde se determina a estrutura 
xerárquica e funcional dos organismos obrigados a intervir, estabelecéndose un sistema de coordinación 
dos medios e recursos que se poden empregar (públicos ou privados) para a prevención e actuación 
ante situacións de risco no Concello. Adicionalmente, pódense incluír no PEMU os Plans de Actuación 
Municipal (PAM) para afrontar determinados riscos específicos no municipio, os que requiriren, dada a 
súa natureza, dunha metodoloxía técnico-científica axeitada. En Ferrol disponse dos seguintes PAM, 
estreitamente relacionados cos efectos potenciais do cambio climático: 

 Plan de Actuación Municipal ante Emerxencias por Incendios Forestais 

 Plan de Actuación Municipal ante o Risco de Inundacións 
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Pódese dicir entón, en base ao exposto anteriormente, que a capacidade de adaptación no relativo á 
planificación gobernamental e capacidade institucional é ALTA. 

 

• Capacidade socio-económica 

O orzamento do Concello de Ferrol contempla diversas partidas para diferentes programas. 
Comprobouse que no ano 2018 o gasto en “Protección e mellora do medio ambiente” corresponde a un 
0,25% do total previsto para ese ano, arredor dos 70 millóns de euros.  

O PIB per cápita en Galicia foi de 23.183€ en 2018, estando por debaixo da media estatal (25.770€), e 
situándose no décimo lugar no ranking de comunidades autónomas. 

A taxa de poboación activa en Ferrol foi do 50,2% no ano 2018, segundo datos do IGE, namentres que a 
media nacional foi do 58,65% (INE). 

A taxa de ocupación foi do 41,4% en Ferrol, por debaixo da media nacional (49,7%). 

Finalmente, a taxa de paro no municipio ferrolán foi do 17,6% no 2018, por riba da media nacional que 
se situou no 15,25%. 

Dende o Concello téntase tamén involucrar á cidadanía na toma de decisións no marco dun 
desenvolvemento sostible. Foi así o caso da adhesión á Axenda 21, culminada nun documento que 
recolleu diversas medidas a prol da sustentabilidade, a través do diagnóstico previamente elaborado e 
das propostas efectuadas nos foros cidadanía. O Programa Urban Ferrol e o Plan de Mobilidade e Espazo 
Público son bos exemplos tamén de fomento de participación da poboación. Adicionalmente, existen 
organizacións ecoloxistas a nivel local, como ADEGA (Asociación para a defensa ecolóxica de Galiza), que 
buscan tamén concienciar e sensibilizar aos veciños sobre a problemática do cambio climático. 

Malia todo, neste caso a capacidade de adaptación ao cambio climático é MEDIA. 

 

• Acceso a servizos básicos 

En Galicia disponse dunha importante rede viaria para o transporte por estrada, consecuencia por unha 
banda, da estrutura tradicional de asentamentos rurais, moi espallados pola xeografía galega, e por 
outra banda, da cada vez maior concentración demográfica nun reducido número de asentamentos 
urbanos ao longo do Eixo Atlántico. É por isto que a rede de estradas galega é a segunda máis extensa 
do Estado español, con case 18.000 km de lonxitude.  

En canto ao número de camas hospitalarias no Municipio, segundo datos do IGE en Ferrol no ano 2019 
contábanse con 607 camas en total. Iso supón 9,19 camas por cada 1.000 habitantes, dato que cumpre 
coa recomendación da Organización Mundial da Saúde (OMS), que sitúa o valor óptimo dese parámetro 
entre 8 e 10 camas por cada milleiro de habitantes. 
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En relación ao abastecemento de auga no municipio, xa se comentou en epígrafes anteriores que se 
conta no Concello cunha planta potabilizadora, a de Catabois, que recibe a auga procedente do encoro 
das Forcadas.  

A capacidade de adaptación neste ámbito é ALTA. 

 

• Capacidade física e medioambiental 

No tocante ás infraestruturas físicas existentes para daren resposta a unha emerxencia climática, no 
PLATERGA inclúese un Catálogo de Medios e Recursos que constitúe o marco normalizador dos medios 
e recursos dispoñibles para a atención ás emerxencias no ámbito de Galicia. Defínense como medios os 
elementos humanos e materiais, de carácter esencialmente móbil, que se incorporan aos grupos 
operativos fronte a unha emerxencia, e permiten afrontar con maior eficacia as tarefas consideradas 
nos Plans de Protección Civil considerados en cada caso. Os recursos son todos os medios naturais ou 
materiais, de carácter estático, cuxa dispoñibilidade fai posible ou mellora os labores desenvolvidos 
polos servizos de Protección Civil ante situacións de emerxencia. 

Por outra banda, diante da grande diversidade e potencialidade dos servizos ecosistémicos de Galicia, 
dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda estase a desenvolver unha Estratexia de 
Infraestrutura Verde de Galicia para a súa conservación, potenciación e aproveitamento. O concepto de 
infraestrutura verde integra a conectividade dos ecosistemas, a protección e provisión dos servizos 
ecosistémicos e a mitigación e a adaptación ao cambio climático, asegurando a provisión sostible destes 
servizos e incrementando a resiliencia dos ecosistemas. Con esta iniciativa preténdese levar a cabo unha 
ordenación integral do territorio dende o punto de vista ambiental, asegurando a provisión de servizos 
de regulación (biodiversidade, adaptación e mitigación do cambio climático, fertilidade do solo, 
regulación hídrica...), servizos de abastecemento (produción e seguridade alimentaria, fornecemento de 
auga e enerxía) e servizos culturais (ocio, benestar, saúde, paisaxe...) 

A capacidade de adaptación neste ámbito é ALTA. 

 

• Coñecemento e innovación 

O Plan Galicia Innova 2020 supón o marco instrumental para o artellamento e o reforzo da política en 
I+D+i galega, e para acadar os obxectivos formulados na Estratexia de Especialización Intelixente de 
Galicia 2014-2020 (RIS3) e do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020. Ten como misión a consolidación 
dun modelo de crecemento inclusivo e sostible, situando a I+D+i como factor clave para garantir a 
competitividade da economía e a capacidade da sociedade para responder ás transformacións globais e 
aos retos económicos, socias e ambientais que estamos a vivir. 

Non obstante, Galicia aínda se atopa lonxe da media estatal en termos de investimento en I+D+i. Os 
últimos datos falan dun investimento anual do 0,94% do PIB en Galicia, por debaixo do 1,24% do Estado, 
ocupando o 8º lugar en comparación con outras comunidades. A media da Unión Europea en 
investimento en I+D+i está sobre o 2,2% do PIB, moi lonxe ao mesmo tempo das cifras de España. 
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A Estratexia Galega contra o Cambio Climático estabelece unha serie de factores potencialmente 
mellorables para a dinamización do coñecemento en Galicia en materia de cambio climático: 

- Diversidade e falta de estandarización nas clasificacións das áreas temáticas vencelladas ao 
cambio climático. 

- Dificultade na identificación dos grupos de investigación universitarios con relevancia na 
temática do cambio climático 

- Falta de estandarización e actualización por parte das Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Investigación na recollida de información dos grupos de investigación universitarios 

- Certos grupos de investigación non contan con páxina web ou está desactualizado o seu 
contido 

- Falta de estandarización na información sobre os centros tecnolóxicos e de investigación 

- Gran dimensión dalgúns centros de investigación públicos e privados 

Do mesmo xeito, identificaron unha serie de barreiras que impiden actualmente o fluxo de 
coñecemento no contexto galego: barreiras administrativas (excesiva burocracia, falta de coordinación, 
falta de financiamento estratéxico...), barreiras competitivas (falta de financiamento específico, escasa 
visibilidade e cooperación entre os axentes, atomización...) ou as barreiras vencelladas ao capital 
humano (escaseza de persoal, insuficiente hibridación de coñecemento, inestabilidade laboral ou falta 
de incentivos). 

A capacidade de adaptación actual no relativo á innovación e ao coñecemento é BAIXA. 

Na seguinte Táboa enuméranse os diferentes factores da adaptación que afectan a cada sector 
analizado, con cadanseu indicador para o seu seguimento. 

 

Sector Factores de adaptación Indicador 

Edificios Socioeconómica PIB per cápita (€/habitante) 

Planificación gobernamental e 
capacidade institucional 

Axudas á 
construción/rehabilitación de 
vivendas resilientes ao cambio 
climático 

Auga Acceso a servizos básicos Porcentaxe da poboación con 
acceso ao subministro de auga 

Socioeconómica Número de campañas de 
sensibilización para un consumo 
responsable 
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Redes de transporte Capacidade física e 
medioambiental 

Dispoñibilidade de ferramentas 
e infraestruturas para actuación 
en caso de emerxencias 

Enerxía Capacidade física e 
medioambiental 

Existencia de instalacións de 
respaldo ante cortes de 
subministro 

Coñecementos e innovación Diversificación de fontes 
enerxéticas, fomento da 
produción local de enerxía 

Planificación territorial Planificación gobernamental e 
capacidade institucional 

Dispoñibilidade dun Plan de 
Ordenación Urbanística que 
inclúa criterios de adaptación ao 
cambio climático 

Agricultura e silvicultura Planificación gobernamental e 
capacidade institucional 

Dispoñibilidade de medidas de 
actuación municipal en caso de 
incendio forestal 

Capacidade física e 
medioambiental 

Superficie agrícola de secaño 
respecto á superficie agrícola 
total 

Medio ambiente e 
biodiversidade 
 

Planificación gobernamental e 
capacidade institucional 

Dispoñibilidade de medidas de 
actuación municipal en caso de 
incendio forestal 
Porcentaxe da superficie de 
zonas húmidas protexidas 

Coñecementos e innovación Dispoñibilidade de estudos 
sobre a vulnerabilidade dos 
hábitats e especies ao cambio 
climático 

Socioeconómica Número de campañas de 
sensibilización para un 
comportamento respectuoso co 
medio ambiente 

Saúde Acceso a servizos básicos Número de camas hospitalarias 
por cada 1000 habitantes 

Planificación gobernamental e 
capacidade institucional 

Superficie de zonas verdes 
urbanas respecto ao solo 
urbano 

Protección civil e emerxencias Capacidade física e 
medioambiental 

Dotación de equipos e persoal 
do parque de bombeiros e 
protección civil 
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Turismo Planificación gobernamental e 
capacidade institucional 

Dispoñibilidade de medidas de 
actuación municipal en caso de 
emerxencias derivadas do 
cambio climático 
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6.- PLAN DE ACCIÓN DE ADAPTACIÓN 

 

O Plan de Acción para a Adaptación de Ferrol constará de 10 accións, que implicarán un aumento da 
resiliencia do municipio fronte ao cambio climático. Os obxectivos básicos sobre os que se fundamentan 
as medidas propostas son os seguintes: 

• Reforzo da resiliencia do municipio aos incendios forestais 

• Protección da biodiversidade 

• Reforzo da resiliencia ante episodios de seca 

• Promoción de hábitos saudables entre a veciñanza 

A diferenza das accións de mitigación, as accións de adaptación propostas teñen un carácter cualitativo, 
co cal a valoración económica das mesmas dependerá do seu alcance, o momento de execución e o 
orzamento que se desexe destinar a cada unha delas. Xa que logo, decidiuse non incluílas no orzamento 
estimado para a execución deste PACES. 
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1. Instauración progresiva dunha rede separativa de augas residuais 

Descrición da acción 

A instalación dunha rede separativa de augas residuais ten efectos beneficiosos para o medio ambiente. 
O uso de redes unitarias, malia que son economicamente máis vantaxosas, presenta inconvenientes. Por 
unha banda, non poden asumir os caudais da augas pluviais, problema que se verá agravado nun 
escenario de aumento da torrencialidade das chuvias. Para iso constrúense aliviadoiros, que reciben 
augas altamente contaminadas, as cales contaminan inevitablemente o medio ambiente. Ademais, a 
subida dos caudais de auga que chegan ás plantas depuradoras no caso de precipitacións intensas 
dificulta o proceso de depuración. 
Os sistemas separativos non empregan aliviadoiros e evitan, xa que logo, fugas indesexables no medio 
receptor. Deste xeito, as verteduras de augas contaminadas desaparecen, xa que as augas pluviais e 
residuais non se mesturan nunca. Asemade, con esta medida foméntase a reutilización das augas 
pluviais para a limpeza das vías públicas, para a rega dos espazos verdes, etc., ademais de permitir unha 
redución nos custos de depuración debido á menor entrada de auga na rede de saneamento e á 
depuradora. Con esta acción preténdese reducir a vulnerabilidade á seca e aos episodios de escaseza de 
auga derivados da mesma, así como aos riscos climáticos de precipitacións extremas e inundacións. 
 

Impacto relacionado  Inundacións 
    Precipitacións extremas 
  
Sectores afectados  Auga 
    Transporte 
    Medio ambiente e diversidade 
    Saúde 
 
Indicadores   Metros lineais de rede separativo instalada por ano 
    Porcentaxe de rede separativa fronte ao total da rede de augas  
    residuais no municipio 
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2. Guía de boas prácticas para o consumo responsable da auga 

Descrición da acción 

A tendencia actual do clima indica que no futuro os períodos de seca serán cada vez máis acusados. 
Anque na actualidade non supón un gran risco, xa se viviron no municipio certos episodios nos que foi 
preciso aplicar restricións no consumo de auga. Cabe concienciar de que a auga é un recurso limitado, co 
cal cómpre promover dende o Concello un uso sostible da auga a longo prazo. É por iso que se propón o 
desenvolvemento dunha guía de boas prácticas que sensibilice a veciñanza sobre a importancia do 
aforro no consumo de auga en instalacións de uso público, zonas verdes e vivendas.  

Os obxectivos destas acción serían: 
- Garantir a longo prazo a cantidade e calidade de subministro á cidadanía, promovendo o aforro 

e a eficiencia no consumo de auga coa aplicación das mellores tecnoloxías dispoñibles 
- Promover a redución no consumo de auga 
- Fomentar a utilización de recursos hídricos alternativos para aqueles usos que non requiran 

auga potable 
- Fomentar a concienciación e sensibilización cidadás sobre o uso racional da auga 
- Aumentar o control sobre a rega de zonas verdes públicas e privadas con fin de optimizar o 

consumo de auga e conquerir deste xeito un uso máis racional dos recursos hídricos 
 

Impacto relacionado  Seca 
  
Sectores afectados  Auga 
    Saúde 
 
Indicadores   Existencia dunha guía de boas prácticas en materia de uso eficiente  
    da auga no Concello de Ferrol 
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3.  Fomento da certificación enerxética de edificios 

Descrición da acción 

Coa aplicación desta medida fomentarase a certificación enerxética :  
• Formación. Dirixida ao persoal municipal. Formación dirixida prioritariamente as áreas de Urbanismo e 
infraestruturas. Realizaranse tamén cursos dirixidos a promotores, construtores, proxectistas, 
instaladores e técnicos de mantemento. Compleméntase con formación cualificada dos futuros 
certificadores.  
• Regulación. Definir requisitos para outorgar licenzas de construción e rehabilitación. Modificar os 
pregos para que todos os proxectos dispoñan de certificación enerxética alta, obrigando ao promotor 
para poñer ao dispor do comprador esta certificación.  
• Información. Informar os ocupantes dos edificios sobre os distintos métodos e prácticas que contribúen 
á mellora da eficiencia enerxética. É importante o labor de divulgación no sector da arquitectura xa que 
estes profesionais xogan un papel moi importante nesta liña estratéxica.  
• Promocionar a rehabilitación e construción de vivendas que incorporen criterios de sustentabilidade 
atendendo ás certificacións LEDE ou BREAM. 
 
Esta acción proponse co obxectivo de reforzar a resiliencia ao cambio climático das edificacións e dos 
seus ocupantes. 
 

Impacto relacionado  Transversal 
  
Sectores afectados  Edificios 
    Enerxía 
    Planificación urbanística 
 
Indicadores   Número de edificios con certificación enerxética 
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4.  Campañas de sensibilización sobre os impactos e a adaptación ao 
cambio climático 

Descrición da acción 

A concienciación e a formación cidadá é indispensable na loita contra o cambio climático e para a 
adaptación aos impactos potenciais que del se derivan. Especialmente importante é a formación nas 
escolas, xa que estas son ademais vehículos de sensibilización dos núcleos familiares, e que as xeracións 
futuras son as que máis sufrirán os efectos do cambio climático. Esta acción ten como obxectivo o 
desenvolvemento de diversas campañas dirixidas a escolas, actividades económicas e á cidadanía en 
xeral sobre os impactos do cambio climático e como mitigalos e nos adaptarmos a eles. 
Estas campañas haberanse de focalizar nas vulnerabilidades específicas do municipio (risco de incendios, 
seca ou temporais), e aos requirimentos específicos do público obxectivo. 
Algúns dos temas a tratar poderían ser: 

- Auga: estratexias para facer fronte á seca (medidas de aforro, reutilización da auga depurada e 
da auga de chuvia) 

- Saúde (vagas de calor, pragas...) 
- Bosques (incendios, medidas de prevención, potencial dos bosques para facer fronte ao cambio 

climático...) 
- Biodiversidade (efectos do cambio climático e medidas de adaptación para previr a súa perda) 

 
Para levar a cabo esta medida, proponse: 

- Realizar xornadas informativas sobre o problema do cambio climático e posibles solucións para 
a adaptación 

- Fomento da educación en adaptación nas escolas 
- Elaboración de vídeos curtos, ilustrativos e pedagóxicos sobre accións levadas a cabo 

exitosamente no municipio 
- Visitas a empresas do municipio para asesoramento en aforro e reutilización da auga, recollida 

de augas pluviais, redución nos consumos de enerxía, xestión dos residuos ou prevención de 
riscos relacionados con vagas de calor 
 

Impacto relacionado  Transversal 
  
Sectores afectados  Todos 
 
Indicadores   Número de campañas realizadas 
    Número de empresas nas que se fixeron campañas 
    Porcentaxe de persoas sensibilizadas (%) 
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5.  Elaboración dunha guía de boas prácticas para usuarios de bicicleta 

Descrición da acción 

Dado que un dos obxectivos a futuro é a promoción do uso de medios de transporte brandos, como pode 
ser a bicicleta, faise precisa a elaboración dunha guía de boas prácticas que dalgunha maneira regule o 
tránsito neste medio de transporte. Farase unha revisión da normativa existente, e incluiranse 
recomendacións,  entre outros, sobre os seguintes aspectos: 

- Revisión do estado da bicicleta (rodas, freos, iluminación…) 
- Uso do casco 
- Uso doutros elementos de seguridade complementarios (alumeado, prendas reflectantes ou 

avisador acústico) 
- Recambios ante percances 
- Vestimenta 
- Maniobras a realizar na vía pública 
- Cumprimento das normas de circulación 
- Lugares permitidos para a circulación das bicicletas 

 

Impacto relacionado  Transversal 
  
Sectores afectados  Transporte 
    Saúde 
 
Indicadores   Número de incidentes coa implicación de ciclistas 
    Porcentaxe de traxectos en bicicleta, respecto ao total do municipio  
    (%) 
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6.  Campañas para o fomento da compostaxe 

Descrición da acción 

Proponse con esta acción a implantación da recollida selectiva da fracción orgánica biodegradable 
contida nos RSU para a súa valorización mediante compostaxe comunitaria. Este modelo aporta diversos 
beneficios, en primeiro lugar reduce a cantidade de residuos xestionados nas plantas de tratamento, o 
que comporta un aforro económico. Coa diminución da frecuencia de recollida dos colectores haberá 
menos camións circulando polas estradas, reducindo así o consumo de combustibles e emisións. Do 
mesmo xeito, prodúcese unha mellora na recollida selectiva de envases, papel e cartón e vidros, o que se 
traducirá en maiores ingresos para o Concello. Constitúe esta acción, tamén, unha efectiva campaña de 
concienciación da veciñanza. 
En resumo, esta actuación está encamiñada ao fomento da compostaxe e á reutilización de restos de 
xardinería e restos de alimentos xerados en comedores escolares e a nivel doméstico, mediante a 
implantación de composteiros comunitarios nas escolas e en parques municipais. 

Impacto relacionado  Transversal 
  
Sectores afectados  Transporte 
    Agricultura e sector forestal 
    Medio ambiente e diversidade 
    Saúde 
 
Indicadores   Número de composteiros en servizo 
    Volume anual de compost producido (kg/ano) 
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7.  Reforestación de zonas degradadas de propiedade municipal con 
especies autóctonas 

Descrición da acción 

Os incendios forestais, a seca e os temporais de vento teñen graves consecuencias no medio natural 
como consecuencia da perda de cobertura vexetal e a erosión do solo. Dende o punto de vista ecolóxico 
prodúcense alteracións na vexetación, pola alteración da composición florística, estructura e evolución; 
perda da fauna por mortalidade e destrución de hábitats; e cambios na estrutura do solo que ocasionan 
procesos erosivos. Neste censo, a acción está encamiñada á reforestación daquelas zonas de titularidade 
municipal que foren degradadas como consecuencia do cambio climático, así como pola actividade 
humana. 

A restauración da vexetación en zonas degradadas é necesaria para asegurar a conservación a longo 
prazo dos solos e para recuperar os beneficios que aportan as masas forestais. Para levar a cabo esta 
actuación, hanse de seguir os seguintes pasos: 

- Identificación das zonas erosionadas, queimadas ou degradadas 
- Determinar as zonas prioritarias para actuar, segundo o nivel de degradación, as funcións 

ecolóxicas que realiza e o grao de vulnerabilidade ao cambio climático 
- Establecemento das accións específicas a realizar en cada caso. A reforestación das zonas 

afectadas realizarase con especies autóctonas de xeito que se promova a adaptación ao cambio 
climático e se reduza a vulnerabilidade aos riscos derivados daquel. 

 

Con esta acción búscase o reforzo da resiliencia aos incendios forestais e a protección da biodiversidade 
ante os impactos do cambio climático. 

Impacto relacionado  Incendios forestais 
    Seca 
    Temporais 
  
Sectores afectados  Agricultura e sector forestal 
    Medio ambiente e diversidade 
    Saúde 
 
Indicadores   Superficie reforestada respecto ao total da superficie degradada do  
    municipio 
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8.  Elaboración dun Plan Municipal de Prevención e Defensa contra 
Incendios Forestais 

Descrición da acción 

Coa redacción deste documento preténdese definir unha rede de faixas secundarias de xestión de 
biomasa, formadas por un conxunto de parcelas lineais do territorio estratéxicamente localizadas, e 
garantir o control e a eliminación total ou parcial da biomasa forestal, co fin de reducir o risco de 
incendio. 
Corresponderá ao Concello a adopción de medidas de prevención en relación ás faixas laterais das redes 
viarias da súa titularidade, así como a  execución e/ou mantemento de infraestruturas de prevención e 
defensa contra os incendios forestais en montes de titularidade do Goberno Local (Montes de Utilidade 
Pública e Montes Patrimoniais). Comprenderá as seguintes actuacións: 
  

- Apertura e mantemento de cortalumes  
- Apertura e mantemento de faixas auxiliares  

 

Os beneficios potenciais desta acción van dende a conservación da biodiversidade e a paisaxe do 
Municipio, así como a creación de emprego rural ou o fomento da actividade gandeira no caso de 
mantementos mediante pastoreo 
 

Impacto relacionado  Incendios forestais 
    Calor extrema 
    Seca 
  
Sectores afectados  Agricultura e sector forestal 
    Medio ambiente e diversidade 
    Saúde 
 
Indicadores   Existencia dun Plan de Prevención contra Incendios 
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9.  Control e prevención de pragas 

Descrición da acción 

As especies invasoras (coma o mosquito tigre ou a avespa asiática) pódense ver favorecidas por 
impactos climáticos coma as vagas de calor ou a seca, e poden devir nunha praga que causar problemas 
de saúde ou molestias importantes ás persoas. 

Neste senso, proponse realizar campañas de información e alerta á poboación e un protocolo de control 
e de detección precoz de pragas, que poden ser agravadas co cambio climático. 

Estas campañas de sensibilización incluirán información relativa aos factores e condicións que favorecen 
a proliferación destas pragas, así como medidas para previr os seus efectos. Entre as medidas de 
prevención posibles están: 

- Limpeza dos locais, especialmente onde se manipularen alimentos 

- Evitar humidades, pingueiras, condensacións, almacenamentos de auga sen protección 

- Vixilancia de falsos teitos e outros recunchos sen luz, sobre todo onde vaia calor 

- Manter pechados os colectores do lixo, e baleiralos diariamente 

- Manter en boas condicións os animais de compaña 

Estas campañas poden ir acompañadas de accións coma a creación de material divulgativo, obradoiros 
ou seminarios ou campañas online a través da web municipal ou redes sociais. 

Impacto relacionado  Calor extrema 
  
Sectores afectados  Medio ambiente e diversidade 
    Saúde 
 
Indicadores   Número de actuacións de control 
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10 .  Hortas ecolóxicas urbanas 

Descrición da acción 

As hortas urbanas son espazos agrícolas vencellados aos núcleos urbanos que combinan as funcións 
produtivas asociadas ao consumo familiar con finalidades sociais e ambientais. 

Os obxectivos que se perseguen con esta medida son os seguintes: 

- Creación dun espazo multifuncional onde a actividade produtiva dirixida ao autoconsumo poida 
coexistir coas actividades de carácter social, fomentando a participación activa tanto dos 
usuarios como da administración 

- Promoción de boas prácticas de agricultura ecolóxica baseadas en criterios de sustentabilidade 
ambiental, promovendo un maior coñecemento dos procesos naturais e unha alimentación 
máis saudable 

- Fomento da integración social das persoas mediante a participación activa na sustentabilidade 
da cidade 

- Promoción do uso educativo do espazo entre centros educativos, asociacións e outros colectivos, 
que facilitarán a valoración, o coñecemento e a apreciación social deste espazo. 

Ademais dos beneficios para a saúde derivado dunha boa alimentación, os beneficios das hortas 
ecolóxicas poden ser ambientais, urbanísticos, sociais ou culturais. 

Proponse a adecuación de parcelas municipais e a súa cesión temporal temporal para o seu usufructo 
por parte da veciñanza, sempre que foren cultivadas consonte aos criterios da agricultura ecolóxica e 
tiveren como obxectivo final o autoconsumo. Como compensación, o Concello recibiría unha cota anual 
en concepto de gasto en auga de rega, mantemento e mellora das instalacións. 

Impacto relacionado  Transversal 
  
Sectores afectados  Saúde 
    Medio ambiente e diversidade 
    Planificación urbanística 
 
Inversión estimada  - € 
 
Indicadores   Número de parcelas adicadas a horta ecolóxica urbana 
    Porcentaxe de ocupación das parcelas (%) 
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7.- SEGUIMENTO DO PACES 

O Plan de Seguimento farase dacordo coa metodoloxía seguida determinada polo Pacto dos Alcaldes. 
Cada dous anos os Concellos adscritos ao Pacto presentarán un informe público de seguimento para 
amosar o estado de avance do Plan de Acción, especificando os obxectivos de redución de CO2 acadados 
e as accións de adaptación desenvolvidas. 

O sistema de seguimento estrutúrase en torno a unha serie de indicadores que permiten tanto o 
seguimento do grao de desenvolvemento das accións como a avaliación dos seus efectos. Os 
indicadores foron escollidos de xeito que resultaren sinxelos, accesibles, fiables, representativos, 
sensibles aos cambios, útiles, comparables e axeitados ás necesidades do PACES. De tódolos xeitos, é 
este un sistema vivo que poderá ser mellorado ao ampliado ao longo dos anos de vixencia do PACES, en 
función das necesidades. Distínguense dous tipos de indicadores: 

• Indicador de realización ou desenvolvemento. Achega datos que permiten avaliar o grao de 
execución dunha medida concreta na data de control. 

• Indicador de resultados. Achega datos que permiten avaliar os efectos que na data de control 
produciu a medida en relación aos obxectivos establecidos no PACES. 

Na táboa da páxina seguinte enuméranse as accións propostas neste PACES xunto cos seus indicadores, 
e o obxectivo establecido para cada unha delas. 

A estrutura e a organización que se concretar para a aplicación do PACES deberá identificar os 
responsables do seguimento no Concello de Ferrol. Estes responsables farán un control/avaliación anual 
do estado dos indicadores quedando rexistrado nun informe anual de seguimento. No caso de se 
detectaren irregularidades ou incumprimentos respecto ao acordado deberase notificar a situación ao 
Alcalde para que poidan ser resoltos á maior brevidade, garantindo o cumprimento do PACES en tempo 
e forma. A notificación incluirá: 

• Data 

• Descrición da situación de non conformidade 

• Medidas do PACES ás que se refire 

• Causa 

• Acción correctora a adoptar 

• Verificación da eficacia 

Para resolver eses incumprimentos poderanse adoptar novas medidas. Por outra banda, deberá terse en 
conta a posibilidade de que, durante o período de aplicación do plan se desenvolvan novas normativas e 
exixencias técnicas en materia de redución de emisións, consumos e eficiencia ou se produzan melloras 
técnicas ou tecnolóxicas respecto ás contempladas na presente planificación. Estas novas medidas ou 
actuacións poderán incorporarse á planificación enerxética local baixo o criterio de mellora continua do 
sistema. 
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INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Código Medida 
Indicador de 

realización/desenvolvemento Indicador de resultados Obxectivo 

A14/B12/01 
Renovación do alumeado nos 

edificios municipais 

Número de instalacións con 
renovación completa do 

alumeado 

Consumo de electricidade 
nos edificios municipais 

(MWh/ano) 

Actuación nas 5 instalacións 
municipais de maior 

consumo eléctrico en 2025 

A16/B13/02 

Auditoría e certificación 
enerxética de edificios 

municipais 

Número de edificios municipais 
con etiqueta de eficiencia 

enerxética 

Consumo de enerxía dos 
equipamentos e 

instalacións municipais 
(MWh/ano) 

Certificación enerxética de 
tódolos edificios e 

instalacións municipais 
consonte ao RD 235/2013 

en 2025 

A17/B12/03 Telemedida e telexestión 
Número de CUPS telemedidos e 

telexestionados 

Consumo enerxético dos 
edificios e equipamentos 
municipais (MWh/ano) 

Actuación nos 7 
equipamentos de maior 

consumo eléctrico en 2025 

A41/B43/04 

Renovación do parque móbil 
municipal con vehículos máis 

eficientes 

Número de vehículos da frota 
municipal renovados por outros 

máis eficientes 

Consumo de combustible 
da frota municipal 

(litros/ano) 
Renovación de 36 vehículos 

en 2030 

A21/B23/05 
Renovación do alumeado 

público exterior 
Número e % de luminarias 

substituídas 

Consumo do alumeado 
público exterior municipal 

(MWh/ano) 

Renovación de todo o 
alumeado público exterior 

en 2030 
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A16/B11/06 

Campaña para o aforro 
enerxético no fogar e nos 

servizos 
Número de campañas ou eventos 

informativos realizados 

Consumo enerxéticos dos 
sectores residencial e 
terciario (MWh/ano) 

Redución do consumo 
enerxético nos fogares dun 

6% en 2030 

A15/B11/07 
Renovación de 

electrodomésticos 
Número de campañas ou eventos 

informativos realizados 

Consumo eléctrico do 
sector residencial 

(MWh/ano) 

Redución do consumo 
eléctrico dunha vivenda do 

22% en 2030 

A16/B13/08 

Fomento da mellora da 
cualificación enerxética de 

edificios residenciais e 
terciarios 

% de edificacións que acreditan 
unha mellora na cualificación 

enerxética 

Consumo enerxético do 
sector residencial e 

terciario (MWh/ano) 

Redución do consumo 
enerxético no sector 

residencial e terciario do 7% 
no 2030 

A12/B11/09 
Fomento da implantación de 

enerxías renovables 

% de edificacións que acreditan 
dispor dunha instalación 

enerxética para o aproveitamento 
de enerxías renovables 

Emisións do sector 
residencial e terciario (ton 

CO2/ano) 

Produción do 35% do 
consumo enerxético dunha 

vivenda con enerxías 
renovables no 2030 

A14/B11/10 
Renovación do alumeado 

interior residencial e terciario 

Número de campañas de 
renovación de lámpadas 

realizadas 

Consumo de electricidade 
no sector residencial 

(MWh/ano) 

Redución do 10% do 
consumo eléctrico dunha 

vivenda en 2030 
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A16/B19/11 Aplicación do CTE 

Número de novos edificios 
construídos con criterios sostibles 

Consumo de enerxía no 
sector residencial e 

terciario (MWh/ano) 

Redución do 6% no 
consumo enerxético do 

sector residencial e terciario 
en 2030 

Número de edificios rehabilitados 
de xeito sustentable   

A43-44/B47/12 
Redacción dun Plan de 

Mobilidade Urbana Sostible Existencia do PMUS 

Consumo de enerxía no 
transporte privado e 

comercial (MWh/ano) 

Redución do 20% do 
consumo enerxético no 

transporte privado e 
comercial en 2030 

A44/B410/13 
Sistema público de préstamo 

de bicicletas 

Número de puntos de préstamo 

Emisións do transporte 
privado e comercial (ton 

CO2/ano) 

Redución do 4% das 
emisións producidas polo 

transporte privado e 
comercial en 2030 

Número de bicicletas postas a 
disposición dos usuarios   

Número de préstamos diarios por 
cada 1000 habitantes   
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A410/B41/14 
Formación en condución 

eficiente 

Número de campañas de 
condución eficiente 

Consumo de enerxía no 
transporte privado e 

comercial (MWh/ano) 

Redución do 3% do 
consumo enerxético do 

transporte privado e 
comercial en 2030 

Número de condutores formados 
Aforro de combustible 

anual (litros)  

A42/B45/15 
Rede de puntos de recarga 

para vehículos eléctricos 

Número de puntos de recarga no 
municipio 

Emisións do transporte 
privado e comercial (ton 

CO2/ano) 

Redución do 0,2% do 
consumo enerxético do 

transporte privado e 
comercial en 2030 

Número de vehículos eléctricos 
no municipio   

A41/B41/16 
Fomento da renovación do 

parque móbil privado 

Número de campañas para o 
fomento de combustibles 

alternativos realizadas 

Emisións do transporte 
privado e comercial (ton 

CO2/ano) 

Redución do 12% do 
consumo enerxético do 

transporte privado e 
comercial 

Número de matriculacións anuais 
de vehículos que empreguen 

combustibles alternativos   
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A72/B74/17 Ciclo hidrolóxico 

Número de actuacións realizadas 
nas instalacións de 

abastecemento e tratamento de 
auga 

Emisións evitadas (ton 
CO2/ano) 

Reducir emisións en 82 ton 
CO2 no 2030 

A53/B53/18 

Instalación de paneis 
fotovoltaicos en edificios 

municipais 

Número de instalacións de 
enerxía fotovoltaica en edificios 

municipais 

Grao de 
autoabastecemento con 

enerxías renovables 
respecto ao consumo total 

de enerxía eléctrica nos 
edificios municipais 

(MWh/ano) 

Instalación de paneis 
fotovoltaicos en 10 

instalacións municipais no 
2030 

A53/B51/19 
Fomento do autoconsumo 

colectivo 
Número de vivendas abastecidas 

con enerxía solar fotovoltaica 

Grao de 
autoabastecemento con 

enerxías renovables 
respecto ao consumo total 

de enerxía eléctrica no 
municipio (MWh/ano) 

Produción do 10% da 
enerxía eléctrica consumida 

no municipio mediante 
enerxía solar fotovoltaica 
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