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1. Problemas medioambientais e desenvolvemento 

sostible 

1.1. Principais problemas medioambientais no territorio 

Galego 

Nesta primeira sección buscamos mellorar o coñecemento sobre o medio natural galego 

e as súas problemáticas, incrementar a concienciación ambiental co fin de promover 

unha actitude crítica e sensible cara á conservación do medio, aumentando 

competencias e conceptos. Todo isto, no marco do desenvolvemento dos diferentes 

problemas aos que nos enfrontamos na actualidade e a repercusión das nosas 

actividades no medio ambiente. Faremos fincapé na nosa comunidade, Galicia; o 

coñecemento cidadá pode mitigar ou reducir as consecuencias deste cambio climático e 

medioambiental que estamos sufrindo. 

 

 

 

 

1.1.1. Problemas nas augas galegas 

No relacionado coas augas galegas, os principais retos medioambientais existentes 

consisten na presenza de vertidos contaminantes nas rías e ríos do país, na existencia de 

grandes cantidades de lixo mariño, na perda de biodiversidade nos ecosistemas fluviais 

e mariños e no deterioro destes ecosistemas pola acción humana.   

En primeiro lugar, é pertinente analizar o estado das rías e ríos en canto á limpeza das 

augas. As nosas rías levan un atraso considerable no que se refire ao saneamento, 

denuncian os colectivos ecoloxistas consultados (como informan desde APDR, a 

Asociación Pola Defensa da Ría), tendo recibido o Estado chamadas de atención por parte 

da Unión Europea, como por exemplo a ratificación do Tribunal de Xustiza da Unión 

Europea sobre o incumprimento reiterado do tratamento das augas residuais na ría de 

Pontevedra. Á contaminación industrial de empresas como ENCE, como vén denunciando 

a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra desde o 1987, e ao tráfico mariño, 

súmanse os vertidos de augas residuais sen depurar, procedentes de vilas e cidades, en 

Río Parga (Lugo) 
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numerosos portos e praias, o que supón unha importante contaminación orgánica e de 

metais (Diéguez Cequiel, U. 2015). 

 

  

 

 

 

Estado da auga nos ecosistemas mariños 

Un problema particular derivado desta contaminación orgánica son as mareas vermellas, 

que poden chegar a pechar até o 80% dos polígonos de mexillón das rías (Diéguez Cequiel, 

U. 2015). 

É importante tamén o impacto nocivo dos produtos de limpeza das bateas na poboación 

de mexillóns, así como o impacto do quecemento das augas debido ao cambio climático 

na produción dos mesmos (GCiencia, 2019).  

En canto aos metais e metais pesados como o mercurio, o cinc ou o chumbo, estes 

proceden da contaminación industrial, que tamén verte nutrientes como nitróxeno ou 

fósforo, producindo a eutrofización do ecosistema mariño, como asevera un estudo da 

revista Science (Breitburg, D. [e 21 máis], 2018).  

Por outra banda, un problema destacado nos últimos tempos e que tivera o seu máximo 

expoñente coa catástrofe do Prestige son os chamados “sentinazos” ou descargas ilegais 

por limpeza dos tanques dos barcos, os que representan a principal fonte de 

contaminación difusa e continua do litoral por hidrocarburos (como informan desde 

ADEGA). Outro problema ambiental consiste nas toneladas de lixo mariño, desde 

cabichas até todo tipo de plásticos domésticos, industriais e pesqueiros, que se acumulan 

nos fondos do litoral (GCiencia, 2019). 

 

 

 

Fotografía publicada por La Voz de Galicia 
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Estado da auga nos ríos 

Os vertidos de diversas empresas están tamén a contaminar as augas dos ríos, por 

exemplo o caso particular dos vertidos de xurros da empresa Coren que afectan ao río 

Limia. Existe tamén un estado de eutrofización ou superabonado dos ecosistemas, en 

particular no Miño ou no Sil, debido igualmente aos vertidos, producindo unha 

consecuente falta de osíxeno nas augas. Por outra banda, hai aínda deficiencias no 

tratamento de residuos, sendo instalacións como as localizadas nos polígonos das 

Somozas, obxecto de denuncias e sancións polo seu impacto no medio a través de 

vertidos de lixiviados. A información foi achegada por ADEGA. 

Repercusión das actividades galegas 

En relación coa limpeza das augas é necesario pararse tamén nas repercusións do actual 

modelo enerxético en Galicia. O modelo de consumo de hidrocarburos busca alternativas 

ao petróleo convencional no gas ou no “fracking”; porén, o noso territorio está libre desta 

última práctica que se ten demostrado tan perniciosa para os ecosistemas grazas á 

escaseza de xacementos susceptibles de seren explotados (Diéguez Cequiel, U. 2015). 

Debemos tamén facer mención ao estado da fauna mariña e fluvial. O modelo de pesca 

en Galiza segue a ser insostible. Desde a chegada da Política Común de Pesca, as axudas 

para o sector aumentaron de xeito notable, pero non foron destinadas cara a pesca 

tradicional, a cal se foi reducindo nos últimos anos (como informan desde ADEGA). A 

maior eficacia da pesca grazas ao incentivos económicos traduciuse nunha 

sobreexplotación do mar que deriva hoxe en día na escaseza de recursos (Diéguez 

Cequiel, U. 2015). Ademais, este sector segue a requirir dunha formación específica en 

canto ao que a pesca sostible se refire. Por outra banda, Galicia xoga un papel chave na 

produción mediante a acuicultura de peixes coma o rodaballo. Porén, esta técnica, que 

permite evitar a extinción de determinadas especies sometidas a unha alta demanda, 

supón dous principais problemas: en primeiro lugar, a alimentación dos peixes cultivados, 

xeralmente de alto valor económico, realízase mediante fariñas de peixes de baixo valor 

económico e, en segundo lugar, facilita a propagación de enfermidades infecciosas e non 

infecciosas entre os peixes (segundo a información proporcionada por ADEGA). 

Impactos no medio ambiente e na biodiversidade 

Así mesmo, os xa mencionados “sentinazos” tiveron recentemente un claro impacto 

negativo na fauna coa morte dunhas 200 aves no litoral galego, principalmente na costa 

da Coruña. Segundo un informe do Grupo Naturalista Hábitat o 91% das aves mortas 

foron araos papagaios (Fratercula artica), unha especie considerada vulnerable pola 

Unión Internacional pola Conservación da Natureza (IUCN) e que resulta especialmente 
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sensible nesta época por estar en muda da plumaxe e non poder voar (Ramos, A. & 

Romay, C. D. 2020).  

Tendo en conta que só entre o 10% e o 20% das aves afectadas por este tipo de vertidos 

abeiran en terra, o informe estima que o “sentinazo” podería ter afectado milleiros de aves, 

das que unhas 2000 serían araos papagaio (Ramos, A. & Romay, C. D. 2020). Un impacto 

ambiental positivo por parte do ser humano consiste no tratamento que  fai a 

Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) dos varamentos, o feito 

accidental polo que os animais mariños quedan en seco. Unha media de 240 cetáceos, 

lobos mariños e tartarugas por ano aparecen varados no litoral galego. O 10% que chegan 

vivos deben ou ben ser reintroducidos inmediatamente ou trasladados a rehabilitación. 

Porén, non existen instalacións apropiadas en Galiza para atender cetáceos de máis de 

dous metros ou tartarugas de coiro. Así mesmo, a CEMMA detecta cada ano centos de 

casos de golfiños, arroaces, lobos mariños ou tartarugas afectadas por diferentes artes 

de pesca de xeito accidental. 

Mencionar tamén que nos ríos seguen a faltar escalas salmoeiras ou pasos para que as 

anguías, salmóns e outros peixes poidan moverse ao longo dos mesmos (CEMMA, 2019). 

En casos como o do río Miño no seu paso por Lugo, a riqueza piscícola doutros tempos 

veuse moi reducida dende hai anos (Diéguez Cequiel, U. 2015). 

Por último, cómpre deternos no urbanismo das nosas costas para observar o seu impacto 

e diversos ecosistemas. As construcións de grandes urbanizacións en primeira liña de 

costa, grandes edificacións no litoral galego e recheos de cimento en portos e paseos 

marítimos ao longo do litoral de todo o país supoñen comer un terreo ao mar que este 

precisa, danar espazos naturais como dunas e esteiros e danar a fauna e aflora que vive 

nestes ecosistemas. 

En zonas como Ferrolterra a especulación urbanística ten afectado a franxa costeira 

construíndo edificacións na mesma liña do mar (como informa ADEGA). As entidades 

ecoloxistas tamén denuncian o impacto ecolóxico dos recheos de area en praias de todo 

o litoral galego, destacando o caso da praia de Sada. Estes recheos preséntanse como 

inútiles tendo en conta que a previsión do efecto do cambio climático na subida da nivel 

do mar contempla a desaparición da metade das praias existentes na actualidade. Casos 

recentes, como a denuncia pola construción dunha escolleira no esteiro do Miño, 

confirman os riscos en que seguen a poñerse os hábitats do litoral e dos ríos (GCiencia, 

2019). 
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1.1.2. Problemas nas raíces galegas 

Galicia é unha comunidade que ten unha riqueza natural incuestionable, en relación á súa 

flora e fauna. Porén, o enfoque desta sección irá encarado cara a vexetación en Galicia. 

A nosa terra posúe unha grande variedade de especies vexetais que levan embelecendo 

o paisaxe galaico moitos anos. Aínda así, moitas de estas especies que tan acostumados 

estamos a ver poden deixar de ser parte da nosa riqueza cultural dun momento a outro. 

Na actualidade, e como confirma Rosa Mosquera, membro de Cousa de raíces (unha rede 

galega en defensa do bosque autóctono), “algunhas das especies vexetais autóctonas 

galegas si están en perigo”, R. Mosquera, comunicación persoal, 19 de marzo de 2020. A 

experta asegura que isto se debe a ambas a sobre-explotación dos recursos e o abandono 

dos territorios, afirmando que “aínda que parezan contraditorias, causan o mesmo efecto 

sobre a biodiversidade”. 

Hoxe en día, como informa o diario La Opinión, segundo datos aportados polo Catálogo 

Galego de Especies Ameazadas, hai 114 especies de flora autóctona galega en perigo de 

extinción, das que 50 están en alto risco. As 64 restantes atópanse en estado vulnerable, 

unha caracterización non tan preocupante como o risco de extinción, pero que debe 

considera á hora de establecer a súa protección. (Ramil, A, 2019).  

Entre os motivos que empeoran a situación atópase, por exemplo, a contaminación. 

Segundo Rosa Mosquera este perigo “modifica o seu comportamento e pode eliminalas”. 

Tamén, é moi importante ter en conta as especies invasoras que proveñen doutros 

lugares de arredor do mundo e que afectan de forma negativa ao desenvolvemento das 

especies autóctonas. 

Grazas ao Catálogo de Especies Exóticas Invasoras do Goberno de España e tamén ao 

portal Flora Invasora de Galicia ofrecido pola Xunta de Galicia, foi posible realizar unha 

breve lista das especies invasoras presentes na Comunidade Autónoma de Galicia onde 

se indican o seu nome, lugares onde se estableceron e como poden afectar á flora 

autóctona.  

- Ailanto ou árbore do ceo (ailanthus altissima): en Galicia atópase en zonas 

puntuais, pero predomina nalgunhas (Ferrol, Ourense cidade, Betanzos, zonas 

preto a Santiago, Quiroga, o val do Sil e Lugo cidade). Pode alterar o 

funcionamento do ecosistema forestal, aumentando o nivel de nitróxeno dos 

solos. É unha especie moi competitiva tanto por espazo como por recursos e 

produce unha toxina nas súas follas que ao acumularse no solo afectan ao 
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crecemento de outras especies. Crece moi rápido, desprazando ás especies 

autóctonas e dificultando a súa rexeneración.  

- Ambrosia (ambrosia artemisiifolia): segundo o CEEIGE, atópase nas costas de 

Galicia, onde xa se atopa naturalizada. Ameaza ás especies autóctonas galegas, 

as cales pode acabar desprazando, modificando así o hábitat no que se atopa.  

- Arctotheca (arthoteca calendula): abunda nas costas galegas, dende A Guarda ata 

Ribadeo, a pesares de que tamén se observou puntualmente no interior. Ocupa os 

nichos dun tipo de fauna autóctona determinado. Pertence ás especies 

psamófitas, estas son plantas adaptadas ás superficies areosas.  

- Bacopa anana (bacopa monnieri): aparece na zona costeira galega que abrangue 

dende as illas Cíes ata Carnota, destacando as poboacións de A Lanzada (O 

Grove) e Louro (Muros). Está presente en hábitats húmidos ou acuáticos, onde 

tapiza grandes extensións, desprazando á flora nativa.  

- Bledo (amaranthus retroflexus): presente en toda a comunidade galega, no interior 

sobre todo en vales e zonas baixas. É unha mala herba, de fácil propagación que 

provoca moitas perdas económicas, mais non hai información de provoca 

consecuenias negativas a algunha especie autóctona galega.  

- Campaíña (ipomoea indica): desenvólvese na zona costeira, sobre todo en cascos 

urbanos (Santiago, Ferrol, Coruña e Vigo). Crea un tapiz sobre os muros das 

cidades e outras superficies, chegando a modificar as condicións ambientais da 

zona.   

- Cola de raposo (Milenrama brasileiro): o único lugar de España onde e atopou foi 

en Pontevedra, e é perigosa porque pode afectar aos ecosistemas acuáticos, 

impedindo o paso de luz, afectando así a outras especies.  

- Crocosmia (crocosmia x crocosmiiflora): esténdese por toda a costa galega e 

polos principais vales fluviais (Tambre, Miño-Sil, Eo...). Con expansión rápida, 

invade medios naturais onde forma superficies enteiras cuberta por ela mesma, 

limitando ás  especies autóctonas.  

- Elodea densa (egeria densa): en Galicia sitúase en zonas moi determinadas, 

concretamente no tramo final do río Umia, nos concellos de Caldas de Reis, 

Ribadumia e Vilanova de Arousa. Pode ocupar grandes superficies de auga doce 

e produce moito osíxeno, clareando a auga, ademais de competir con outras 

especies nativas.  

- Espartina (spartina patens): en Galicia, está principalmente estendida nas Rías 

Baixas, pero tamén destaca na enseada de Chanteiro, en Ares, e na mariña 
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betanceira. Invade zonas acuáticas ou húmidas. Ten un forte impacto sobre a 

diversidade de especies, reducindo a presencia das mesmas na zona invadida.  

- Eucaliptos: non figuran en ningún dos dous documentos consultados, pero grazas 

á información facilitada no portal web de Brigadas Desecualiptizadoras 

(asociación que loita para que se adopten medidas contra estes vexetais), pódese 

saber que son unha especie vexetal extremadamente abundante en Galicia. 

Causan o “empobrecemento e erosión das superficies plantadas e a 

contaminación de ríos e regatos” afectando a unha multitude de especies de flora 

e fauna. Ademais, esta asociación tamén asegura a súa posible participación 

activa nos incendios reincidentes dos montes galegos nos últimos anos. 

- Fieito de auga (azolla): habita en zonas húmidas tanto naturais (ríos, charcas) 

como artificiais (embalses, canais...). Concretamente, segundo o informe de Flora 

Invasora da Xunta, a zona máis afectada é a do río Miño (entre Rábade e o pantano 

de Belesar). É prexudicial pola súa rápida colonización e pode chegar a cubrir 

grandes superficies de auga, restando luz ás especies que habitan somerxidas. 

- Grama americana (stenophratum secundatum): atópase nos areias de toda a 

costa galega. É unha especie perigosa porque pode tapizar superficies, afectando 

ás condicións ambientais e, polo tanto, á flora autóctona.  

- Herba da pampa (cortaderia selloana): é unha planta que se estendeu de forma 

recente. Abunda sobre todo na zona costeira de Tui a Ribadeo, nas proximidades 

das principais cidades galegas e no eixo da autoestrada do Atlántico. Pode 

producir problemas alérxicos e posúe unha gran apacidade para invadir hábitats. 

Considérase tamén unha especie pirófita, colaborando coa propagación dos 

lumes.  

- Herba do coitelo ou unlla de gato (carpobrotus edulis): aparece en toda a costa 

galega e é moi agresiva. Invade praias e rochedos, competindo coas especies 

autóctonas ata eliminalas. Tamén fai moita sombra e diminúe a cantidade de luz 

que chega ao solo e, polo tanto, a xerminación das especies contra as que 

compite. Na zona do litoral cantábrico e atlántico, chega tamén ás zonas 

superiores dos acantilados.  

- Herba doncela ou herba da envexa (vinca difformis): aparece en diferentes lugares 

sen seguir un patrón determinado, pero si é máis frecuente na costa que no 

interior.  

- Lilo de verán (buddeja davidii): atópase nas proximidades das cidades de Lugo e 

Ourense, na zona de Coruña a Ferrol, nalgunhas zonas das Rías Baixas e na área 
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de Santiago. É unha planta que se empregaba de forma ornamental e que agora 

se identifica como unha especie invasora.  

- Ludwigia: en Galicia, está presente unicamente nunha localización: Sandiás, na 

provincia de Ourense, nunha canteira próxima á xa desecada Lagoa de Antela. É 

unha especie invasora que se propaga moi rápido e que produce moita biomasa 

(por este motivo, ao ocupar unha superficie moi grande, pode afectar ás 

condicións da auga). 

- Mimosa (acacia dealbata): esténdese por toda a xeografía galega. Ten unha gran 

capacidade invasora e dificulta a xerminación doutras especies. Especie de 

capacidades pirófitas. 

- Orella de gato (tradescantia fluminensis): predominante na Galicia térmica 

costeira e nalgúns puntos do interior. Aparece en zonas escuras e húmidas, 

desenvolvendo tapices case continuos que impiden o desenvolvemento de certas 

especies autóctonas.  

- Piteira (agave americana): atópase nas zonas baixas (costeiras) de Galicia, en 

poucas cantidades, pero nas catro provincias galegas. Pódese converter nunha 

planta dominante (coa súa gran densidade pode competir por espazo e polos 

escasos recursos das dunas). Pode reducir a biodiversidade nativa e desprazar ás 

especies autóctonas, os seus brotes incluso poden alterar o estado dos nutrientes 

do solo.  

- Planta cruel ou miraguano (araujia sericifera): non é moi abundante en Galicia, 

pero podemos atopala en zonas preto de Tui, Pontevedra ou Portomourisco. É 

unha especie invasora moi agresiva que afecta tanto a zonas naturais como 

alteradas, e pode afogar a árbores (sobre todo aos carballos); compite pola luz 

solar.  

- Sebes (sebecio mikanioides): predomina nas zonas costeiras e subcosteiras de 

Lugo, A Coruña e Pontevedra. É unha especie que pode cubrir grandes superficies, 

afectando ás árbores ou incluso á xerminación dalgunhas especies autóctonas.  

- Té de horta (bidens aurea): predomina na Galicia térmica costeira, aínda que 

tamén se pode atopar no Barco de Valdeorras, na provincia de Ourense. En 

ocasións, pode formar poboacións abundantes que despracen ás especies 

nativas.  

- Vinagreta ou pan de cuco (oxalis pescaprae): está presente por toda a 

comunidade galega, sobre todo nas zonas costeiras. Habitan sobre todo en 

dunas, onde compiten coa flora autóctona, xa que acaparan moita luz e espazo. 

Tamén poden afectar á xerminación destas especies nativas.  
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- Xunco xigante (arundo donax): aparece nas zonas baixas preto da costa. É moi 

abundante nas Rías Baixas. É unha das principais especies invasoras a nivel 

mundial, invade grandes extensións de zonas húmidas alteradas en pouco tempo, 

impedindo a rexeneración da flora autóctona. 

Fontes 
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1.1.3. Problemas no aire galego 

Outro dos aspectos que debemos ter en conta cando analizamos as problemáticas 

medioambientais, é a calidade do aire e da atmosfera. Moitas actividades que levamos a 

cabo os seres humanos non son compatibles co medio ambiente e afectan 

negativamente a algúns dos seus aspectos. Por exemplo a gandería e o sector industrial 

son actividades que producen a emisión de substancias e gases que danan o aire e, por 

conseguinte, son prexudiciais tanto para os seres vivos como para os ecosistemas; para 

o noso planeta.  

As tecnoloxías permítennos acceder a información mediante portais e páxinas web, e 

gracias a Meteogalicia e o mapa interactivo da súa web, o cal que mide a calidade do aire 

e os gases da atmosfera a tempo real, podemos atopar as cantidades dalgunhas 

substancias e gases nas diversas zonas. Estes poden prexudicar a calidade do noso aire. 

Tamén quixemos acceder aos medios de comunicación para esta sección, e para iso 

sacamos información dun artigo do xornal La Voz de Galicia. 

- Partículas contaminantes. En Galicia son bastante notables, sendo Laza, na 

provincia de Ourense, o lugar onde máis se concentran. Seguindo o mapa, o lugar 

rexistrado coa mínima concentración destas partículas sería Coia, en Vigo. 

- ozono a nivel do solo. En xeral, os niveis do ozono prexudicial, aquel que se atopa 

a nivel do solo, son menores que os das partículas de contaminación. Pola 

presenza de varios polígonos industriais, é en Lalín onde se atopa a maior 

cantidade de ozono, seguido por Xinzo de Limia. En Lalín, foi a Consellería de 

Medio Ambiente quen decidiu medir a calidade do aire nesta zona pola non 

desapercibida actividade agraria que se leva a cabo polo redor, ademais de polos 

polígonos industriais. 

- Monóxido de carbono. Este gas contribúe á formación doutros, facendo que se 

incremente o efecto invernadoiro. Hai unhas cantidades moi pouco notables de 

monóxido de carbono no aire de Galicia. Tan só Campolongo, en Pontevedra, 

sobresae entre as demais zonas en canto a niveis deste. 

- Dióxido de xofre. Pola zona de Ourense hai unhas inxentes cantidades deste gas, 

dispárase con respecto a outras zonas de Galicia e a outros gases. 

A calidade do aire en Galicia varía segundo a zona e o grao de contaminación e emisión 

de gases que haxa. Como ben se aprecia na imaxe de Meteogalicia, sobre todo a parte do 

norte da comunidade caracterízase por ter o aire máis saudable, menos contaminado 

polos gases. 
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Son maiormente algúns lugares do sur os que teñen peor calidade do aire. Mais, como se 

pode observar, en case todo o mapa predomina a cor amarela, a cal indica un estado 

admisible. Cabe destacar a total ausencia da cor violeta en Galicia, a que fai referencia a 

unha calidade do aire de moi malas condicións. 

 

 

 

 

 

 

Analizando o mapa, podemos concluír que verdadeiramente existe un problema no aire 

galego, posto que a cantidade de espazo no que hai unha baixa calidade do aire é 

equivalente a aquel na que o seu estado é bo. Este mapa galego referente á calidade do 

noso aire vai variando, xa que é a tempo real, para mostrar coa maior exactitude o estado 

do aire no día no que se consulte dito mapa. Como ben se pode ver na parte superior, os 

resultados que aparecen nese mapa correspóndense co 20 de marzo do 2020.  

O ICA (Índice da Calidade do Aire) case un mes despois, no día 18 de abril do 2020, 

plásmase neste mapa:  

 

 

 

 

 

  

Apréciase unha gran diferencia respecto ao mapa indicativo do estado do aire un mes 

antes. A mellora da situación do aire actualmente é innegable: o índice mostra unha boa 

calidade do aire estendida por toda Galicia, que se mestura cunha admisible calidade en 

pequenas zonas. Como afirmaron medios de comunicación, o confinamento que 
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estamos levando a cabo a nivel global pola pandemia do coronavirus (COVID-19) é 

positivo para o medio ambiente e o aire atópase moito menos contaminado, debido ao 

cese case total da actividade humana e, polo tanto, da emisión dos gases e 

contaminantes que esta xera. 

Ao contemplar os mapas é inevitable pararse a pensar a maneira na que o ICA é realizado; 

que factores se teñen en conta para determinar a situación nas diferentes zonas de 

Galicia?  

Consultando con Meteogalicia, existe un detallado informe onde se atopa unha referencia 

á súa web, lugar onde atopamos os criterios nos que se basea para a produción do ICA 

(apartado  de “Como de elabora o ICA”). Analízanse as estacións urbanas e as substancias 

contaminantes que existan nestas. Ademais, tanto na web como no informe, atopamos a 

lista daquelas substancias contaminantes que se miden para acabar obtendo ese ICA. O 

Informe Anual do Aire de Galicia de 2018 (posto que, segundo nos achega Meteogalicia, 

o informe do ano 2019 estará rematado neste mes de xuño e, polo tanto, aínda non está 

dispoñible ao público) expón como conclusión á que chegaron logo do proceso de 

investigación e análise, explicado nos diferentes apartados do propio informe, que ao 

longo do ano 2018 en Galicia houbo un bo estado do aire. 
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1.1.4. O impacto ambiental en Galicia 

Se falamos de impacto ambiental referímonos aos “efectos sobre o ecosistema causados 

polos seres humanos ao modificar o medio ambiente”. É coñecido por todos que o ser 

humano sempre utilizou a natureza para o seu beneficio, como por exemplo, o emprego 

de recursos naturais ou o desprazamento de comunidades de seres vivos para establecer 

fábricas e explotacións (Impacto ambiental, todamateria.com). 

Este impacto ambiental pode ser provocado por: 

- Unha acción ou conxunto de accións do ser humano: como actividades de 

produción de bens e servizos que alteran o medio ambiente. 

- A natureza: por exemplo, un tsunami. Estas alteracións naturais poden ser 

irreversibles, cíclicas ou transitorias. 

As consecuencias do impacto poden ser positivas ou negativas pero varían segundo o 

caso: 

- Consecuencias negativas: enfermidades para os humanos, contaminación da 

auga, solo, aire, etc.; perda da biodiversidade, desertización, entre outras. 

- Consecuencias positivas: xeración de emprego, estabilidade financeira nas 

comunidades nas que inflúe o proxecto, reciclaxe e utilización de recursos, entre 

outras. 

O impacto ambiental negativo 

Os impactos ambientais negativos son aquelas alteracións no medio ambiente que 

perxudican ao medio natural e tamén á saúde humana. Desta forma, as principais 

consecuencias son a contaminación do planeta (xa sexa terra, auga ou aire), a perda de 

biodiversidade e o incremento de enfermidades e problemas de saúde (Qué es impacto 

ambiental negativo y positivo con ejemplos, ecologiaverde.com). Poden clasificarse 

segundo o seu efecto no tempo e a capacidade de volver á situación anterior ao impacto:  

- Temporais: é unha consecuencia a curto prazo, polo que o medio pode recuperar 

o estado anterior ao impacto.  

- Persistentes: trátase dunha alteración a longo prazo, con efectos duradeiros no 

tempo e no espazo. 

- Irreversibles: a consecuencia é de tal magnitude que xera un impacto permanente 

no medio.  

- Reversible: o medio natural podería recuperarse ou non de todo a curto, medio ou 

longo prazo.  
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Un exemplo é a contaminación e no ámbito da comunidade galega podemos ver:  

Contaminación da auga 

Segundo as análises que realiza de forma periódica Augas de Galicia (organización 

dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que controla o estado das 

augas do país), 108 das 394 masas de auga analizadas están contaminadas (La Voz de 

Galicia, 2019). En moitos casos, esta contaminación da auga débese a altos niveis de 

fósforo ou amonio, sobrepoboación de insectos, ou déficit de osíxeno. Noutras ocasións, 

o problema débese a verteduras de chumbo e mercurio. 

Dende a consellería da que depende o organismo, din que os obxectivos medioambientais 

de Galicia Costa (caudais que nacen e morren na comunidade) cúmprense no 77%. 

Algúns exemplos de contaminación de ríos son o río Furelos, en Melide; o río Xubia, na 

zona de Ferrolterra; e o río Sar, en Santiago de Compostela. Outro caso relacionado cos 

ríos é a mina de Touro-O Pino, que a Xunta de Galicia decidiu non reabrir en xaneiro de 

2020 polo gran impacto medioambiental (El País, 2020). En canto ás rías, moitas delas 

tamén están contaminadas. Por exemplo, a ría de Pontevedra, cos vertidos da fábrica de 

Ence (segundo o Rexistro de Emisións Contaminantes da empresa do ano 2016, verteron 

un caudal de auga industrial de 12.573.208 m3/ano con ata oito contaminantes, cun 

volume de 804’6 toneladas) ou algunhas zonas das Rías Baixas, con verteduras de augas 

fecais e malos cheiros (La Región, 2019). Esta situación foi denunciada por 

Eurodeputados galegos dende 2013, cando constataron o estado de contaminación das 

rías de Ferrol, O Burgo e Vigo (La Vanguardia, 2019).  

Contaminación da flora e fauna 

Son frecuentes as verteduras de fuel de barcos nas rías galegas, o que provoca nefastas 

consecuencias aos animais mariños. Por exemplo, as verteduras que ocorreron a 

principios de marzo de 2020, fixeron que se viran afectadas máis de 150 aves mariñas. 

Estas apareceron por toda a costa galega entre Vigo e Malpica. Ese líquido aceitoso que 

provocou danos nas aves, seguía a verse días despois na auga e nas rochas do litoral 

(Faro de Vigo, 2020). 

Na terra prodúcense danos á flora, por exemplo mediante a deforestación (Deforestación: 

la gran enemiga de los bosques Gallegos, Insades). Os incendios forestais son un dos 

maiores problemas no monte galego, xa que na década entre 2001 e 2011, o 42% dos 

incendios de España tivo lugar en Galicia. A finais de 2017 tamén se produciu unha gran 

vaga de incendios, que afectou a case todos os puntos da comunidade. En canto á fauna, 
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un dos problemas é a caza furtiva, por exemplo de lobos, xabaríns, lebres, etc. Un caso 

recente foi en novembro do 2019, cando varios cazadores foron cachados polos axentes 

forestais con lebres que cazaran de forma ilegal en Lalín. 

Contaminación do aire 

A calidade do aire en Galicia é, en xeral, bastante boa. Con todo, o Informe Estatal de 

Calidade do Aire en 2018 da Asociación Ecologistas en Acción, di que a poboación galega 

estivo exposta a niveis de contaminación do aire superiores aos recomendados pola 

Organización Mundial da Saúde (La Voz de Galicia, 2019). Porén, estes niveis que marca 

a OMS son máis esixentes que os marcados pola lei, polo que eses niveis de calidade de 

aire si que estaban dentro da lei. O informe de Meteogalicia da calidade do aire galego 

para o 2018, cualifica o estado do aire como bo. Recentemente, organizacións como 

Greenpeace acusan á gandería de contaminar o aire mediante a expulsión de metano, 

entre outros elementos (na súa campaña Súmate al reto sin carne afirman que a gandería 

xera tantos gases de efecto invernadoiro como todos os coches, trens e barcos xuntos).  

Pero investigadores ou veterinarios non están de acordo (Campo Galego, 2019). A 

gandería e a agricultura son responsables da emisión do 15’5% (12% en España) das 

emisións globais de gases de efecto invernadoiro, segundo datos da FAO e do World 

Resources Institute. Con todo, colócase lonxe da principal fonte de contaminación, que é 

o sector enerxético (30%). 

En canto a emisión de metano, Frank Mitloehner (profesor e especialista en calidade do 

aire na Universidade de California-Davis) declarou a campogalego.com que a verdadeira 

ameaza para o cambio climático son os combustibles fósiles, non a gandería. Debido a 

que o metano expulsado polos ruminantes permanece na atmosfera 10 anos ata 

converterse en CO2. Máis alá dos efectos negativos da gandería no medio ambiente, 

especialistas no sector agrícola e gandeiro valoran outros moi beneficiosos. Montserrat 

Prieto, doutora en veterinaria pola Universidade de Lugo, corrobora esta información 

(2020). Engade, por exemplo, o aproveitamento do monte para evitar incendios, como no 

caso da gandería en extensivo de vacún e equino. 
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Contaminación do solo 

O solo galego ten unha moi boa saúde, segundo mostran datos da Comisión Europea e 

do Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 2015-2021 (La Voz de Galicia, 2019). Isto refírese á 

concentración de nitratos procedentes do sector gandeiro. O noso solo é capaz de 

absorber gran parte do nitróxeno xerado polas granxas. Isto prodúcese polas amplas 

zonas de superficie non aproveitable para o gando que hai en Galicia, e tamén polas 

especiais condicións meteorolóxicas. A comunidade galega é, entre as dez zonas 

produtoras de leite de Europa, a que menos contaminación rexistra por nitratos 

procedentes de xurro ou esterco. 

O impacto ambiental positivo 

De forma contraria ao anterior, as actividades que teñen un impacto ambiental positivo 

son as que benefician ao medio ambiente ou as que o seu obxectivo é corrixir os efectos 

negativos das actividades humanas (Ecología Verde, 2019). Como no caso do impacto 

ambiental negativo, as consecuencias poden ser temporais ou persistentes e reversibles 

ou irreversibles. Algúns exemplos galegos son: 

Reforestación 

Polos incendios, a seca ou a deforestación, pérdese a produtividade do solo, por iso 

debemos levar a cabo unha reforestación. Esta é máis útil se se empregan especies 

autóctonas ou as que había antes da súa desaparición. En Galicia teñen lugar actividades 

de reforestación a cotío. Por exemplo, en novembro de 2019, centos de voluntarios 

plantaron 1.500 árbores na zona de As Neves, afectada polos incendios do 2017 (Galicia 

Press, 2019). Tamén, un acordo entre a Xunta de Galicia e a Mancomunidade de Montes 

de Vigo permitirá plantar 1’6 hectáreas de especies frondosas e 69 hectáreas de masa de 

Comparativa da emisión de gases de efecto invernadoiro por sectores (Knoema, 2019) 
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piñeiro en San Andrés de Comesaña e Zamáns, zona afectada polos incendios de fai tres 

anos (La Voz de Galicia, 2020). 

Tratamento de augas residuais 

Augas de Galicia dispón dunha serie de estacións para controlar o estado das augas 

residuais que se verte aos ríos ou ao mar. A finalidade do tratamento da auga é devolverlle 

a calidade que tiña antes de ser empregada. Realízanselle controis de depuración coa 

finalidade de reducir ao máximo posible a carga contaminante de vertido ao medio 

receptor. Nas Estacións de Depuración de Augas Residuais (EDAR) as augas sométense 

a este tipo de tratamentos. 

Reciclaxe 

A cantidade de residuos que xeramos os seres humanos é moi diversa e elevada, e non 

todos os residuos se degradan da mesma forma. Un problema en Galicia son os 

vertedoiros ilegais, aínda presentes en diversas zonas da comunidade (Costa da Morte, 

Caldas de Reis ou Pontevedra) denunciados por informes policiais ou veciños (Adiante 

Galicia, 2019; La Voz de Galicia, 2019; La Voz de Galicia, 2020). Segundo SOGAMA, 

durante os anos 90 conseguiron eliminar centos de vertedoiros incontrolados que 

ameazaban ao entorno galego (RETEMA, 2020 ).  

Polo tanto, un impacto positivo é separar estes residuos segundo a súa composición, 

toxicidade e duración para ser capaces de eliminalos ou reutilizalos e evitar que causen 

un impacto negativo na natureza. Na nosa comunidade cada vez hai máis actividades 

para concienciar sobre a reciclaxe. Por exemplo, o proxecto Camiño do Reciclaxe, de 

Ecoembes, co cal se busca protexer o entorno do camiño de Santiago, involucrando aos 

peregrinos (Diario Responsable, 2020).  

Tamén desta mesma empresa é o proxecto Únete ao reto, que premiará aos concellos de 

Galicia que máis reciclen (Inmodiario, 2020). Proxectos como estes fan que a poboación 

estea máis comprometida coa reciclaxe. No caso do vidro, no 2019 Galicia superou as 

500.000 toneladas de vidro reciclado, colocándose por riba da media do estado. Polo 

tanto, os galegos reciclan un 33% máis deste material que fai cinco anos (La Voz de 

Galicia, 2020). No Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA, Xunta de 

Galicia) pódese atopar información sobre como xestionar cada tipo de residuo, por 

exemplo, levándoo a un punto limpo. 
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Enerxías renovables 

Este tipo de enerxías teñen algo de impacto no medio, pero moito menor que as enerxías 

non renovables. En Galicia estase a notar un aumento na utilización deste produto. No 

2019 producíronse na comunidade 24.845 gigavatios/hora de enerxía, dos que o 65’2% 

producíronse por enerxías renovables (La generación gallega de energía con renovables 

marcó un máximo en 2019, al situarse en el 65’2%, Galicia Press, 2020). A enerxía eólica 

e hidráulica tamén aumentaron, a primeira delas produciu o 35% da xeración e a segunda 

o 28’4% (Galicia se estrena en la generación eléctrica con restos forestales, La Voz de 

Galicia, 2020). Unha empresa que recentemente aumentou a súa presenza neste sector 

é Greenalia, que xa conectou ao sistema eléctrico a súa planta de biomasa de Teixeiro 

(Curtis). 

 

 

 

 

 

 

Por outra banda, a Xunta de Galicia está a realizar unha nova Lei de Protección e 

avaliación ambiental de plans, programas e proxectos (Medio Ambiente abre o período de 

consulta pública da primeira Lei de protección e avaliación ambiental de plans, programas 

e proxectos, xunta.gal, 2020). O obxectivo desta nova norma é dotar á comunidade dunha 

lei propia, xa que agora estase a aplicar a Lei estatal 21/2013. Segundo o goberno 

autonómico, a lei actual prolonga en exceso as evacuacións ambientais e consideran que 

se tarda en aplicar iniciativas de desenvolvemento de actividades económicas e 

empresariais. Todas estas accións realízanse para intentar paliar os danos que provoca 

o ser humano ou algunhas especies de animais sobre o medio ambiente. 

 

 

 

 

Parque eólico en Galicia, entre Abadín e 
Muras(El Diario, 2019) 

Publicidade de SOGAMA (Sogama, 2018) 
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1.2. Panorama actual 

Dende hai uns anos os problemas medioambientais teñen cada vez máis relevancia na 

nosa sociedade, é por iso que cada vez se están a levar a cabo máis proxectos para tratar 

de evitar os riscos e paliar as consecuencias que estes problemas xeran.  

O cambio climático 

O cambio climático é o problema medioambiental máis importante da nosa sociedade e 

provoca, entre outros riscos, o aumento do nivel do mar, aumento de desastres naturais 

(como incendios, inundacións, tsunamis…), acidificación dos océanos e a destrución da 

flora e da fauna. O aumento da temperatura do planeta, provocado polas emisións á 

atmosfera de gases de efecto invernadoiro derivadas das actividades humanas, provocan 

as variacións no clima. 

 

 

 

 

 

 

 

En Galicia, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenamento do Territorio é o órgano 

encargado das competencias sobre cuestións relativas ao cambio climático. As emisións 

da Comunidade Galega, atópanse recollidas no Ministerio de Agricultura, Alimentación e 

Medio Ambiente. Alí reflexase que no caso de Galicia, a evolución das emisións GEI seguiu 

unha tendencia decrecente entre a década dos 90 ata principios do 2000. O sector 

procesado de enerxía, é o principal emisor de gases de efecto invernadoiro, pero nos 

últimos anos, tal e como se desprende do Informe de Cambio climático de Galicia 2012-

2015, apreciase un pequeno descenso no valor medio destas emisións na nosa 

comunidade (CMAO. Xunta de Galicia, 2015) 

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda realizou varios informes sobre o 

Cambio Climático. O primeiro estudo realizado publicouse no 2009, o documento 

Evidencias e impactos do cambio climático, no que se recollían as principais conclusión 

Incidencia do cambio climático no clima 

galego. MeteoGalicia. 
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do Proxecto CLIGAL, un proxecto de investigación centrado na análise dos efectos do 

cambio climático en Galicia e da súa evolución futura. No 2012 elaborouse o Primeiro 

informe sobre o cambio climático en Galicia no que se actualizaron os datos e 

recopilaronse as medidas executadas ata ese momento. No 2015, continuando co 

obxetivo de coñecer a situación en Galicia, realizábase o último estudo, o Informe de 

cambio climático de Galicia 2012-2015, no que se actualizaban finalmente os datos 

relativos o cambio climático e facíanse públicas as políticas e actuacións levadas a cabo 

na Comunidade de Galicia, dende a publicación do primeiro informe. 

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia participa en 

dous proxectos: 

- Life Forest CO2: é un proxecto de carácter transnacional, realizado entre España 

e Francia, que ten como principal obxectivo o fomento dos sistemas forestais e a 

xestión forestal sostible, como unha ferramenta para a mitigación do cambio 

climático, a través da aplicación da narrativa europea. (Xunta de Galicia. 

Consellería de Medio ambiente, Territorio e Vivenda. Medio ambiente e 

sostibilidade – CMAO. Programa Life Forest CO2. Recuperado de: 

http://lifeforestco2.eu/). 

- Adaptaclima: este proxecto é un programa de Cooperación Territorial, de carácter 

Internacional, chamado Programa SUDOE. Ten como obxectivo principal 

concienciar á poboación do Espazo do Sudoeste Europeo, sobre as 

consecuencias reais do cambio climático e promover e desenvolver medidas de 

adaptación da sociedade ós futuros escenarios derivados de ese cambio (Xunta 

de Galicia. Consellería de Medio ambiente, Territorio e Vivenda. Medio ambiente e 

sostibilidade – CMAO. Programa Adaptaclima. Recuperado de: http://4.interreg-

sudoe.eu). 

Na actualidade a Xunta de Galicia está a levar a cabo o proxecto ECGCCE, elaborado en 

outubro do 2019. Este plan é coñecido como a Estratexia Galega de Cambio Climático e 

Enerxía (EGCCE) 2050 que se seguirá poñendo en práctica durante os próximos 5 anos. 

Este novo plan, ten como obxectivo compensar as emisións que non poden ser 

eliminadas, coas absorcións do propio entorno natural (El Correo Gallego, 2019). Este 

proxecto ponse en marcha a través de diferentes plans de desenvolvemento plurianuais, 

o primeiro dos cales inclúe un total de 170 medidas cunha inversión de 1.250 millóns de 

euros. Polo seu carácter tranversal nas implicacións tanto do cambio climático como nas 

competencias para planificar as medidas plantexadas, a Xunta de Galicia decideu que a 
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aplicación e desenvolvemento práctico destos programas debía caer sobre unha 

comisión na que se garantice a máxima representación de tódolos departamentos que 

forman parte da Administración e o Goberno de Galicia (Decreto del DOG nº 201 de 

2019/10/22 - Xunta de Galicia. -2019, outubro 22- Recuperado de: https://www.xunta.gal). 

Preténdese reducir co funcionamento do plan ECGCCE as emisión de gases de efecto 

invernadoiro, apostando polas enerxías renovables e potenciando a capacidade natural 

de absorción de carbono a través dunha óptima xestión das masas forestais e dos 

ecosistemas. 

Tratamento de residuos 

Os sistemas de tratamento de residuos inclúen operacións, que teñen por obxectivo 

modificar as características físicas, químicas ou biolóxicas dun residuo. Estas acción 

teñen como finalidade reducir as sustancias perigosas que conteñen os residuos, 

recuperar materiais valorizables e facilitar o uso, como fonte de enerxía, do residuo para 

a seu posterior tratamento. Este proceso é de vital importancia, xa que lle da unha 

segunda vida ós residuos, minimizando a contaminación e a extracción de materia prima 

da natureza. 

Os residuos, poden distinguirse segundo a súa composición en: 

- Residuos orgánicos: todos aqueles residuos de orixe biolóxica. 

- Residuos inorgánicos: enténdense todos aqueles residuos de orixe industrial ou 

artificial. 

- Residuos perigosos: son todos os residuos, orgánicos e inorgánicos, que teñen un 

potencial perigo contra a saúde. 

En Galicia, a plataforma GaIA, convertida no único punto de acceso para entidades no 

Territorio de Galicia, agrupa as actuais aplicacións existentes en materia ambiental. A 

Consellería de Medio ambientee sostibilidade de Galicia recolle na páxina web SIRGa os 

diferentes plans e programas que se puxeron en marcha ata o momento e as medidas 

que se están a levar a cabo. 

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Galicia levou a cabo no 2015 un 

Estudo Ambiental Estratéxico do Plan de Xestión de Residuos Industriais, coñecido como 

Plan PRIGA no que se analizaban os obxectivos, as relacións con outros plans e 

programas e se avaliaba a situación do medio, a problemática e as alternativas. A 

aplicación do plan PRIGA esténdese a todo o territorio galego e ten como duración os 

próximos 6 anos, contabilizados dende o 2016 ata o 2022, podendo prorrogar ou sustituir 

dito plan por outro novo. As principais estratexias que segue este estudo son a protección 
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e utilización sostible dos solos e a obstaculización da eliminación de terras contaminadas, 

reducir a perda de biodiversidade e restaurar os ecosistemas e propoñer medidas 

dirixidas a integrar cuestións relativas para acadar obxectivos en materia ambiental. Para 

o seguimento da evolución do PRIGA empregaranse diferentes modelos baseados en 

indicadores para comprobar a súa efectividade, como distintos informes periódicos nos 

que se tentará comprobar os resultados e o cumprimento dos obxectivos, e informes de 

revisión do plan para analizar os vacíos coa finalidade de reformular os propósitos e as 

metas previstas. 

 

 

 

Trala elaboración do anterior estudo, a Xunta de Galicia aprobou o Plan de Xestión de 

Residuos Industriais de Galicia 2016- 2022, no que se establece un marco de referencia 

na planificación da xestión dos residuos industriais na Comunidade Galega. Este plan, ten 

como obxectivo a axeitada xestión dos residuos industriais, tendo especial relevancia a 

prevención. A finalidade principal é establecer un marco de referencia na planificación dos 

residuos industriais galegos e crear unha xestión integrada e coherente con diferentes 

estratexias, como a do cambio climático (Plan de Xestión de Residuos Industriais de 

Galicia 2016-2022- Memoria e Anexos. https://sirga.xunta.gal/plans-e-programas-

sirga?content=/Portal-Web/Contidos/Plan/plan_0021.html). A importancia deste plan 

reside por unha banda no propósito de separar o crecemento económico e a xeración de 

residuos, e por outra na continuidade que ofrece o plan ao estudo anterior da xestión de 

residuos e solos contaminados de Galicia. Para levar a cabo o seguimento do Plan de 

Xestión, proponse a realización dunha serie de actuación durante toda a vixencia do plan, 

os resultados obtidos deste seguimento publicaranse no prazo de 9 meses máximo ao 

peche do ano, no portal de residuos da Xunta de Galicia (Estudo Ambiental Estratéxico do 

plan de xestión residuos industriais Galicia 2016-2022. 

https://sirga.xunta.gal/c/document_library). 

Portada do proxecto. SIRGA-Xunta de Galicia. 
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Actualmente en Galicia estase a levar a cabo o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de 

Galicia (PXRUG) 2016-2020, realizado en decembro do 2016, do que se aprobou unha 

prórroga ata o ano 2022. Este plan que continúa en vixencia, recolle os obxectivos 

marcados pola normativa, establece novas medidas de recollida selectiva da fracción 

orgánica de residuos e prevé as infraestruturas necesarias para o tratamento de residuos 

xerados segundo as previsións realizadas para o ano 2020.   

Tratamento do solo 

O solo é un dos recursos naturais máis importantes, do cal depende maioritariamente a 

supervivencia da sociedade actual e futura. Este medio é o que ten unha maior influencia 

tanto no medio ambientecomo no sistema social en xeral. O recurso do solo ten, entre 

outras funcións importantes o almacenamento de carbono, que reduce a influencia que 

teñen tanto o efecto invernadoiro como as alteracións do clima. Funciona tamén como 

reserva de auga, que determina a recarga dos acuíferos e permite que se leven a cabo as 

transformacións de enerxía. O solo é capaz de proporcionar máis do 95% da produción 

mundial de alimentos, por ser unha inmensa fonte de materias primas e funciona como 

soporte das diferentes actividades humanas. Este elemento natural presenta moitas 

variantes segundo a zona xeográfica e as transformacións ás que se poida ver sometido 

pola mán do ser humano. 

O solo é un medio receptor da contaminación moi sensible e vulnerable e implica un risco 

importante sobre a saúde humana e os diferentes ecosistemas (CMATV. Xunta de Galicia, 

2020).  

Os primeiros estudos non tiñan en conta a contaminación recibida polo solo, debido 

principalmente á lentitude na manifestación dos efectos sobre o mesmo. Polo que a 

primeira normal na que se reflexan os obxectivos relacionados coa protección do solo 

data do ano 1998, a Lei 10/1998 do 21 de abril de residuos, que regulaba aspectos 

ambientais dos solos contaminados. No 2005 establecíase a relación de actividades 

contaminantes e os criterios e estándares dos solos contaminados, o que supuxo a 

creación dun Real Decreto no que se obrigaba as empresas afectadas polas actividades 

potencialmente contaminantes á realización dun informe preliminar da situación. E 

finalmente no 2009, a Xunta de Galicia publicaba o Decreto 60/2009 no que se regula, 

entre outros, a declaración de solos contaminados. (Decreto 60 de 2009 sobre suelos 

potencialmente contaminados y procedimiento para la declaración de suelos 

contaminados. 24 de marzo de 2009. DOG No 57. Recuperado de: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090324/Anuncio10CC6_es.html)  



 

35 

Outro problema importante é a conservación da Biodiversidade. Referímonos con este 

termo á cantidade e variedade de organismos vivos nunha zona. A riqueza biolóxica do 

ecosistema no que vivimos, no que os elementos naturais están relacionados uns cos 

outros, fai de vital importancia a preservación do medio co obxectivo de evitar 

desequilibrios a nivel planetario. A diversidade de especies é sumamente relevante debido 

a súa importancia como recurso para a obtención dos alimentos, por iso a súa destrución 

supón unha desgracia, dende o punto de vista máis utilitario. Coa finalidade de preservar 

as especies ameazadas e poñer fin á situación, o Goberno Europeo definiu uns listados 

de especies que precisan dun coidado especial para o mantemento óptimo do seu estado. 

Estes listados atópanse recollidos na Rede Natura 2000. Esta rede ecolóxica europea 

busca como finalidade asegurar a supervivencia das diferentes especies europeas a 

longo prazo. 

Con respecto a Galicia, a Xunta regulou o seu propio catálogo sobre especies ameazadas 

mediante un Decreto no que diferencias dúas categorías de ameaza: 

- EN PERIGO DE EXTINCIÓN: atópanse recollidas poboacións cuxa supervivencia é 

pouco probable. 

- VULNERABLE: recóllense neste termo, poboacións que corren o risco de ser 

consideradas en perigo de extinción nun futuro próximo. 

Este Catálogo inclúe a elaboración de dous plans, un de recuperación das especies en 

perigo de extinción e outro de conservación para as que se consideren vulnerables. 
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1.3. Visión social do problema 

Actitudes dos cidadáns europeos de cara ao medio ambiente 

O Eurobarómetro é un conxunto de enquisas levadas a cabo de forma periódica pola 

Comisión Europea dende 1973. A súa función principal é analizar e sintetizar a opinión 

pública en determinados temas relacionados coa Unión Europea arredor dos estados 

membro.   

Este en concreto trátase do Eurobarómetro Especial 501 e fala sobre as actitudes dos 

cidadáns europeos cara ao medio ambiente. Foi creado en decembro de 2019 e publicado 

en marzo do 2020. As enquisas que o compoñen realizáronse nos 28 Estados membros 

da UE e foron enquisados un total de 27.498 cidadáns europeos. Nel ,ao ser realizado en 

2019, tamén se inclúe o Reino Unido, que deixou de formar parte da UE o 1 de febreiro do 

2020. Aínda así, están tanto os datos dos 28 países, como só dos 27. Neste caso, 

utilizaremos os datos dos 27 países (sen o Reino Unido) e nalgúns apartados tamén os 

datos dos 28. 

En todo este reporte hai varios tipos de gráficas: unhas amosan a opinión dos cidadáns 

europeos no seu conxunto, outras comparan os resultados obtidos das enquisas no 2019 

cos obtidos no 2017 (ano no que se realizou a última enquisa sobre medio ambiente), e 

por último, tamén hai gráficas nas que se amosa a opinión dos enquisados pero 

distribuída por países. Tamén hai táboas con variantes sociodemográficas que analizan 

a opinión no conxunto europeo, pero dividíndoa entre esas variantes. Hai un total de sete 

variantes sociodemográficas: sexo, idade, remate da educación, categoría socio-

profesional, índice de interese político, dificultade para pagar as contas e a urbanización 

subxectiva. Non todas as táboas conteñen as mesmas variantes, pero todas teñen en 

común as de sexo, idade e remate da educación. Nalgunhas destas táboas tamén se 

inclúe a opinión da escala política esquerda-dereita acerca do tema preguntado. 

Importancia da protección medioambiental  

A maioría dos cidadáns europeos pensan que a protección do medio ambiente é moi 

importante para eles persoalmente: para un 51% dos europeos a protección do medio 

ambiente é moi importante, para un 43% é bastante importante, tan só un 5% di que “non 

demasiado” e un 1% “para nada importante para eles”. En canto á opinión pública de 

España: para un 62% é moi importante, para un 35% é bastante importante, para un 3% 

non moi importante, para o 0% non de todo importante e o 0% non sabe. (Eurobarómetro 

501, p.8) 
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Moi importante Bastante importante Non demasiado Nada importante 

Total UE 51% 43% 5% 1% 

España 62% 35% 3% 0% 

 

Os seguintes datos inclúen ao Reino Unido: dentro dos que consideran moi importante 

(53%, incluíndo o Reino Unido) un 56% son mulleres e un 51% son homes, polo tanto as 

mulleres preocúpanse máis polo medio ambiente. Tamén hai variedade entre os 

diferentes grupos de idade. Un 60% das persoas que remataron os seus estudos aos 20 

anos están máis concienciados co coidado do medio ambiente e aquelas que os 

remataron entre os 16 e 19 anos son dun 50%. Os xerentes son os que máis 

concienciados están con isto (61%), e só o 48% dos traballadores manuais o están. 

(Eurobarómetro 501, p.10-11) 

Todos os datos van en 

% 

 

 

Moi 

importante 

Bastante 

importante 

Non 

demasiado 

Nada 

importante 

Sexo Muller 56 40 4 0 

 Home 51 42 6 1 

Remate dos estudos 

(idade) 

20 + 60 36 4 0 

 16-19 50 44 5 1 

Categoría socio-

profesional 

Xerentes 61 35 4 0 

 Traballado

res 

manuais 

48 45 6 1 

 

Gravidade do cambio climático  

Os enquisados foron preguntados pola gravidade do cambio climático nos seus países 

de orixe e na UE en conxunto. Debían puntuar do 1 ao 10 (sendo 1 “non un problema tan 

serio” e 10, “un problema extremadamente serio”). (Eurobarómetro 501, p.12-13) 

- A gravidade do problema na UE é: 78% “un problema moi serio” (7-10), 14% “un 

problema bastante serio” (5-6), 6% “non un problema serio” (1-4) e un 2% “non 
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sabe”. No caso de España, un 86% pensa que é “un problema moi serio” (7-10), 8% 

“un problema bastante serio” (5-6), 2% “non un problema serio” (1-4) e 4% “non 

sabe”. 

- A gravidade do problema nos seus países de orixe: 76% “un problema moi serio” 

(7-10), 16% “un problema bastante serio” (5-6), 7% “non un problema serio” (1-4) e 

1% “non sabe”. No caso de España, un 90% pensa que é “un problema moi serio” 

(7-10), 7% “un problema bastante serio” (5-6), 2% “non un problema serio” (1-4) e 

1% “non sabe”. 

Estes datos están 

en % 

Un problema moi 

serio (7-10) 

Un problema 

bastante serio (5-

6) 

Non un problema 

serio (1-4) 

Non sabe 

Gravidade do 

problema na UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total UE 78 14 6 2 

España 86 8 2 4 

Gravidade do 

problema no seu 

país de orixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total UE 76 16 7 1 

España 90 7 2 1 

 

Os seguintes datos inclúen ao Reino Unido (os seguintes puntos están recollidos na p.15 

do Eurobarómetro 501): 

- As mulleres están máis concienciadas ca os homes: un 79% das mulleres e un 

74% dos homes pensan que o cambio climático é “un problema moi serio” no seu 

país de orixe; un 79% das mulleres e un 76% dos homes pensan que o cambio 

climático é “un problema moi serio” na UE. 

- Un 80% da xente enquisada de entre 15 e 24 anos de idade, pensa que o cambio 

climático é “un problema moi serio” na UE, pero en canto ao problema nos seus 

propios países de orixe hai pequenas variacións dependendo dos grupos de idade. 

- A xente que rematou os seus estudos a partir dos 20 anos tende a dicir que o 

cambio climático é “un problema moi serio” nos seus países de orixe (80%) e na 
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UE (81%), en comparación ao grupo de persoas que remataron a súa educación 

arredor dos 19 anos. 

- Os enquisados que teñen problemas pagando contas a maioría das veces cren 

que o cambio climático é “un problema moi serio” no seu país de orixe (69%) e na 

UE (70%). 

- As persoas que viven en áreas rurais son menos propensas a pensar que o cambio 

climático é “un problema moi serio” nos seus países de orixe (73%), máis ca os 

que viven en cidades medianas (77%) ou en grandes cidades (79%). O mesmo 

para a UE: áreas rurais (74%), cidades medianas (78%) e grandes cidades (80%). 

- Por último, as persoas enquisadas que teñen un interese político máis forte son 

máis propensas a pensar que o cambio climático é “un problema moi serio” nos 

seus países de orixe (81%) e na UE (82%). E en canto ás posturas políticas, os de 

esquerda pensan que este é un problema moi serio nos seus países de orixe (83%) 

e na UE (84%); os de centro pensan que este é un problema moi serio nos seus 

países de orixe (74%) e na UE (76%); e os de dereitas pensan que é un problema 

moi serio nos seus países de orixe (71%) e na UE (72%). 

Principais preocupacións ambientais  

Os enquisados foron preguntados por dez problemáticas. Debían escoller desta lista os 

catro problemas máis importantes (máx. 4 respostas): 

PROBLEMAS RESPOSTAS (%) 

Cambio climático 51 

Contaminación do aire 45 

Crecente cantidade de residuos 45 

Contaminación mariña 40 

Contaminación en ríos, lagos e auga subterránea 38 

Diminución ou extinción de especies e hábitats, e 

tamén dos ecosistemas naturais (bosques, solos 

fértiles) 

36 

Contaminación agrícola (uso de pesticidas, 

fertilizantes, etc.) e a degradación do solo 

32 

Secas ou inundacións frecuentes 29 

Escaseza de auga potable 25 
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Contaminación acústica 8 

Outras (espontáneas) 1 

 

Polo tanto, os catro problemas máis importantes para os cidadáns europeos son: o 

cambio climático, a contaminación do aire, a crecente cantidade de residuos e a 

contaminación mariña. (Todos os datos recollidos sobre esta liña, atópanse na p.17 do 

Eurobarómetro 501) 

No caso de España, o problema medioambiental máis importante é o cambio climático 

(60%). (Eurobarómetro 501, p.18) 

Fontes principais de información sobre o medio ambiente 

Os enquisados foron preguntados a través de que fontes reciben información sobre o 

medio ambiente(máx. 3 respostas) e estes son os resultados en porcentaxe : 

TV RR.SS. e 

Internet 

Xornais Radio Películas e 

documentais 

Familia e 

amigos 

66 

 

46 29 23 23 16 

Revistas Libros 

científicos 

Folletos 

informativos 

Eventos Museos e 

parques 

nacionais 

Non amosa 

interese 

16 

 

7 3 3 2 2 

 

As máis importantes para os cidadáns europeos son: as noticias a través da televisión 

(66%), información só a través das redes sociais e de Internet (46%), e información só de 

xornais (29%). (Eurobarómetro 501, p.25) 

En España, as tres fontes de obtención de información do medio ambiente máis 

importantes son: a obtención de información a través das redes sociais e de Internet 

(48%), a través da televisión (74%) e dos xornais (22%) (Eurobarómetro 501, p.27).  
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O impacto dos problemas medioambientais 

As persoas enquisadas foron preguntadas pola súa opinión sobre se os problemas 

medioambientais teñen un efecto directo nas súas vidas diarias e saúde, e tamén como 

o seu consumo diario afecta negativamente ao medio ambiente.  

Os problemas medioambientais e os seus efectos na vida e na saúde  

Máis de tres cuartos das persoas enquisadas (78%) están de acordo sobre os efectos nas 

súas vidas e na súa saúde dos problemas medioambientais. Un de cada cinco enquisados 

(20%) están en desacordo con esta afirmación.  (Eurobarómetro 501, p.35) 

En España un 92% está de acordo e un 7% está en desacordo. (Eurobarómetro 501, p.36) 

O impacto medioambiental dos hábitos de consumo individuais  

Dous de cada tres enquisados (66%) están de acordo en que os seus hábitos de consumo 

afectan negativamente ao medio ambiente en Europa e no resto do mundo. Máis dun 

cuarto dos enquisados (30%) non está de acordo con esa afirmación. En canto a España: 

un 77% está de acordo e un 22% non está de acordo. (Eurobarómetro 501, p.37) 

O impacto medioambiental dos produtos plásticos  

- Preocupación do impacto dos produtos diarios feitos de plástico no medio 

ambiente(Eurobarómetro 501, p.39): 

Respostas Totalmente de 

acordo 

Tende a estar 

de acordo 

Tende a estar 

en desacordo 

Totalmente en 

desacordo 

Non sabe 

Total UE (%) 47 42 8 2 1 

España (%) 62 34 4 0 0 

 

Os seguintes datos inclúen ao Reino Unido (Eurobarómetro 501, p.41): as mulleres están 

máis preocupadas por esta situación, pois un 91% están de acordo, mentres que un 88% 

dos homes están totalmente de acordo. As persoas enquisadas con maior dificultade 

para pagar as súas contas, están preocupadas polos produtos diarios feitos de plástico, 

nun 82%. 

- Preocupación polo impacto medioambiental dos microplásticos (Eurobarómetro 

501, p.39):  
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Datos en % Totalmente de 

acordo 

Tende a estar 

de acordo 

Tende a estar 

en desacordo 

Totalmente en 

desacordo 

Non sabe 

Total UE 49 39 7 2 3 

España 65 31 2 1 1 

 

Os seguintes datos inclúen ao Reino Unido (Eurobarómetro 501, p.41): 

- Un 89% das mulleres e un 87% dos homes están de acordo co impacto 

medioambiental dos microplásticos. 

- En canto aos grupos de idade, as persoas de entre 40 e 54 anos están máis 

preocupadas polos microplásticos (90%), mentres que noutros grupos de idade, a 

total preocupación oscila entre o 85 e o 88%. 

- As persoas enquisadas con maior dificultade para pagar as súas contas, están 

preocupadas polos microplásticos nun 81%, un 1% menos que a preocupación 

polo impacto dos produtos diarios feitos de plástico. 

O impacto dos químicos 

A maioría dos europeos enquisados están preocupados polo impacto dos químicos 

presentes nos produtos diarios. Nove de cada dez enquisados (89%) acordan que están 

preocupados polo impacto dos químicos presentes nos produtos diarios no medio 

ambiente. Só un 10% están en desacordo con isto. Un 86% está de acordo en que están 

preocupados polo impacto na súa saúde deses químicos. Só un 13% está en desacordo. 

(Eurobarómetro 501, p.43) 

- Impacto no medio ambiente(Estes datos aparecen na p.44 do Eurobarómetro 

501): 

Respostas Totalmente de 

acordo 

Tende a estar 

de acordo 

Tende a estar 

en desacordo 

Totalmente en 

desacordo 

Non sabe 

Total UE (%) 47 42 8 2 1 

España (%) 61 35 3 1 0 

  

- Impacto na saúde (Os datos recollidos neste punto atópanse na p.45 do 

Eurobarómetro 501): 
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Respostas Totalmente de 

acordo 

Tende a estar 

de acordo 

Tende a estar 

en desacordo 

Totalmente en 

desacordo 

Non sabe 

Total UE (%) 45 41 10 3 1 

España (%) 61 33 4 2 0 

  

Os seguintes datos inclúen ao Reino Unido: 

- As mulleres (88%) están máis de acordo ca os homes (82%) en que os químicos 

que hai nos produtos de uso diario teñen impacto na saúde humana. Un 92% das 

mulleres e un 88% dos homes están de acordo en que os químicos presentes nos 

mesmos produtos teñen impacto no medio ambiente. 

- As persoas de entre 15 e 24 anos de idade están menos preocupadas do impacto 

dos químicos nas súas vidas (81%), ca os grupos de maior idade (85-87%). Os 

primeiros tamén están menos preocupados polo impacto no medio ambiente 

deses químicos (87%) ca os grupos de maior idade (89-92%). 

Toma de  medidas para abordar os problemas medioambientais  

As maneiras máis efectivas para abordar os problemas medioambientais  

Entre as 12 preguntas que lles foron realizadas aos enquisados, as dúas medidas que son 

vistas consumimos (33%) e cambiar a forma na que producimos e comerciamos (31%). 

(Eurobarómetro 501, p.47)  

Nas persoas enquisadas en España, un 36% están de acordo coa primeira medida, e un 

36% coa segunda. (Eurobarómetro 501, p.50) 
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Acción individual para facer fronte aos problemas medioambientais  

As persoas enquisadas foron preguntadas por cales das seguintes 14 actividades son as 

maneiras máis efectivas para abordar o problema medioambiental (máx. 3 respostas): 

MEDIDAS PORCENTAXE  

Separar os residuos para reciclar 65 

Evitar o uso de produtos plásticos dun só uso, que 

non sexan bolsas de plástico, ou mercar produtos 

de plástico reutilizables 

45 

Mercar produtos locais  41 

Reducir o consumo enerxético  37 

Falarlle aos demais dos problemas 

medioambientais 

32 

Reparar un produto en vez de tiralo  31 

Evitar comprar produtos sobreempaquetados 30 

Reducir o consumo de auga  30 

Escoller solucións máis eco-friendly para viaxar  27 

Mercar produtos marcados cunha etiqueta 

ambiental 

22 

Reducir o uso do automóbil  21 

Mercar produtos de segunda man en vez de mercar 

novos 

20 

Cambiar a dieta a unha de comida máis sostible 19 

Terse unido a unha manifestación, asistido a un 

taller, participado nunha actividade 

7 

Non (espontánea) 4 

Non sabe 1 
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O número de accións para coidar do medio ambiente realizadas polas persoas 

enquisadas nos últimos seis meses: 

Datos en % Moitas accións 

(7-14) 

Algunhas 

accións (4-6) 

Unhas poucas 

accións (1-3) 

Ao menos 

unha acción 

Ningunha 

Total UE 20 32 44 95 4 

 

Das persoas enquisadas en España, un 75% separan a maioría dos seus residuos para 

reciclar. (Eurobarómetro 501, p.54) 

O rol dos diferentes actores na protección do medio ambiente  

- Compañías e cidadáns: a maioría dos cidadáns enquisados pensa que as grandes 

compañías, a industria, e os propios cidadáns, non están facendo o suficiente para 

protexer o medio ambiente. E é que catro de cada cinco enquisados (80%) pensan 

que as grandes compañías e a industria non están facendo o suficiente para 

protexer o medio ambiente, un 15% din que o están facendo de maneira bastante 

correcta e só un 1% di que están facendo demasiado. Dous de cada tres 

enquisados (67%), cren que os cidadáns non están facendo o suficiente, un de 

cada tres (27%) sente que o están facendo de maneira bastante correcta, e un 3% 

pensa que están facendo demasiado. (Os datos recollidos neste punto están na 

p.60 do Eurobarómetro 501) 

- Institucións locais, nacionais e europeas: a maioría dos enquisados din que a UE 

e os gobernos de cada país non están facendo o suficiente para protexer o medio 

ambiente. No local, un 57% dos enquisados din que a súa cidade, pobo ou vila, non 

está facendo o suficiente. No ámbito nacional, un 72% cren que o seu goberno 

central tampouco está facendo o suficiente. Por último, na UE, un 68% pensa que 

a UE non está facendo o suficiente. (Eurobarómetro 501, p.64) 

A unión europea e a protección do medio ambiente  

Neste apartado, preguntóuselle aos entrevistados polo rol da UE na protección do medio 

ambiente. Preguntóuselle se as decisións medioambientais deben ser tomadas polos 

gobernos nacionais ou conxuntamente dentro da UE. Despois foron preguntados polo rol 

da Unión Europea na lexislación do medio ambiente e no subministro de asistencia aos 

países que non pertencen á UE.  

(Os datos recollidos sobre esta liña aparecen na p.53 do Eurobarómetro 501) 
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Nivel preferido de toma de decisións 

Sete de cada dez europeos (72%) pensan que as decisións medioambientais deberían ser 

tomadas conxuntamente dentro da UE. O 24% cre que o goberno de cada país debe ser 

quen tome esas decisións. (Eurobarómetro 501, p.76) 

No caso das persoas enquisadas en España, un 86% pensa que as decisións deben ser 

tomadas no conxunto da UE, un 11% pensa que debe ser o goberno español quen as tome, 

un 1% deu outras respostas (espontáneas), e un 2% respondeu que non sabía. 

(Eurobarómetro 501, p.77) 

Actitudes cara ao rol da Unión Europea na protección do medio ambiente  

Máis de 4 de cada 5 enquisados (85%) están de acordo con que a lexislación 

medioambiental da UE é necesaria para protexer o medio ambiente no seu país, mentres 

que un 11% non o está. Un 82% está de acordo en que a UE debería asistir aos países que 

non son da UE para mellorar os seus estándares medioambientais, mentres que un 14% 

non o está. (Eurobarómetro 501, p.80) 

Un 91% dos españois enquisados está de acordo coa primeira afirmación, mentres que 

un 6% non o está e un 3% non sabe. Un 82% destes españois están de acordo coa segunda 

medida, mentres que un 13% non o están, e un 5% non sabe. (Eurobarómetro 501, p.81) 

Actitudes dos cidadáns galegos cara ao medio ambiente  

Neste apartado a fonte empregada é unha enquisa elaborada por nós mesmos para tratar 

de coñecer a opinión dos galegos e galegas acerca do problema medioambiental, na cal 

preguntamos tanto pola conciencia coa problemática, como polo coñecemento ou 

descoñecemento da lexislación existente a distintos niveis en materia de medioambiente, 

cuestións que iremos desenvolvendo e analizando ao longo do epígrafe. Cómpre sinalar 

que a enquisa se realizou a través das redes sociais como unha aproximación a un estado 

de opinión e como complemento aos estudos que aportamos, polo que a mostra pode 

non resultar todo o representativa que debería. Dita mostra está formada por 717 persoas, 

a maioría mulleres (65,4%), das catro provincias galegas. 

Consciencia dos problemas medioambientais 

Os problemas medioambientais que ameazan o noso planeta son unha realidade probada 

e demostrada cientificamente, tal e como desenvolvemos ao longo de toda a 

investigación. Mais é certo que a pesar desta realidade existe xente que non é consciente 

ou incluso chega a negalo de maneira rotunda, incluíndo neste grupo a científicos, 

políticos, personaxes públicas e tamén persoas de a pé negacionistas do cambio 

climático, que non cren nel ou que consideran que non é consecuencia da acción humana. 
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A continuación procederemos a analizar dentro da nosa mostra a aceptación ou 

negacionismo dos problemas ambientais:  

Como podemos observar neste gráfico practicamente todas as persoas que responderon 

á enquisa consideran os problemas ambientais son unha realidade, representando un 

99,1% do total (699 persoas). Aínda así, un 0,9% consideran que os problemas ambientais 

non existen ou non son todo o reais que a sociedade, polo xeral, considera. Cómpre sinalar 

que ao ter unha proporción de “non” moi baixo non procede analizar os datos 

sociodemográficos desas respostas negativas ao tratarse dunha mostra nada 

representativa. 

Na mesma liña formulamos a pregunta “Consideras que o cambio climático inflúe no clima 

e nos ecosistemas?”, obtendo como resposta unha práctica totalidade de “si” (99%) que 

confirman a consciencia sobre a problemática medioambiental e o seu efecto tanto no 

medio como na nosa propia vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupación polos problemas ambientais 

Na enquisa tamén optamos por preocupar canto lles preocupaba aos entrevistados a 

existencia dos problemas ambientais, xa que consideramos que a consciencia da 

realidade non ten porque significar que esta supoña unha preocupación para sociedade. 

Neste caso analizaremos os datos dunha maneira máis detallada:  
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Nada Pouco Bastante Moito 

A Coruña  0,49% 4,95% 60,40% 34,16% 

Lugo 0% 4,68% 58,19% 36,12% 

Ourense 3,70% 7,41% 51,85% 33,33% 

Pontevedra 0,70% 3,52% 62,68% 31,69% 

Fóra de Galicia 2,86% 0% 51,42% 40,00% 

 

Tal e como podemos observar a porcentaxe máis alta é sempre a correspondente á 

resposta de “Bastante” seguida da resposta “Moito” polo que podemos deducir que os 

problemas medioambientais preocupan polo xeral a toda a poboación galega e tamén á 

que reside fóra da nosa comunidade. Non obstante é preciso sinalar que  non podemos 

establecer comparativas ao tratarse de datos desiguais, o que quere dicir que non todas 

as provincias contan co mesmo número de respostas. 

Coñecemento e implicación cos problemas medioambientais 

Unha vez presentado o contido xeral da enquisa fixéronse preguntas máis concretas co 

obxectivo de coñecer a implicación da sociedade galega (ou polo menos da mostra 

obtida) co medioambiente, preguntando por termos xeralmente coñecidos entre a xente 

de a pé como termos máis específicos e que demostran a verdadeira implicación das 

persoas e o seu interese por coñecer ou especializarse no tema. Como resposta a estas 

preguntas observamos unha tendencia xeral a coñecer nocións básicas e a descoñecer 

cuestións máis concretas, po exemplo: 

- Un 63% dos entrevistados responderon “si” cando se lles pregunto se eran 

coñecedores dos danos da industria e da gandería galega no noso aire. 

- 68,5% das persoas que responderon a enquisa afirmaron saber o significado do 

impacto ambiental positivo ou negativo, é dicir, coñecer polo menos a definición 

dalgún dos dous termos. 

- Só o 11,2% dos participantes confirmaron visitar algunha vez o mapa interactivo 

sobre os gases da atmosfera a tempo real de MeteoGalicia, ao tratarse dunha 

cuestión máis especializada e xeralmente bastante descoñecida. 
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Ademais tamén quixemos analizar a frecuencia coa que a xente ve contaminación ou 

degradación do medio, preguntando concretamente sobre os vertidos mariños: 

 
SI NON 

A Coruña 89,11% 10,39% 

Lugo 78,26% 21,74% 

Ourense 81,48% 18,52% 

Pontevedra 92,25% 7,75% 

Fóra de Galicia 71,43% 28,57% 

 

Os datos obtidos e recollidos nesta táboa amosan que a gran maioría da poboación 

galega viu algunha vez na súa vida vertidos mariños, polo que se pode entender que son 

un problema moi presente nas nosas augas e en teoría fácil de detectar. Non obstante, 

tal e como sinalamos no apartado anterior, non podemos establecer comparativas entre 

as distintas provincias. 

Por outra banda, tal e como se representa neste gráfico a maior parte dos entrevistados 

aseguran facer “bastante” para reducir a explotación dos recursos naturais e así 

comprometer o mínimo posible a vida do planeta. Non obstante cómpre destacar que 

unha parte importante (35,4%) recoñece facer “pouco” pola vida do planeta, 

representando esta resposta unha porcentaxe moi superior ao “moito”, a resposta máis 

favorable para todos.  
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No referido a esta pregunta cabe analizar máis detidamente o perfil de cada resposta: 

IDADE Nada Pouco Bastante Moito 

Menos de 18 3,70% 31,48% 64,81% 0% 

18-24 1,08% 39,46% 54,86% 4,59% 

25-34 3,51% 47,37% 40,35% 8,77% 

35-44 0% 19,64% 69,64% 10,71% 

45-54 1,19% 30,95% 60,71% 7,14% 

Máis de 54 1,45% 24,64% 63,77% 10,14% 

 

Cunha simple lectura da táboa podemos observar un dato preocupante: os menores de 

18 anos entrevistados fan entre pouco e bastante para conservar planeta da mellor forma 

posible pero ningún deles marcou a resposta referida a facer “moito”, a cal se supón que 

debería ser a máis favorecedora para todos e sobre todo nas xeracións que son o futuro 

da nosa sociedade; salientando que é a xeración con máis respostas correspondentes a 

“nada”.  

Notamos xa un cambio na seguinte xeración (de 18 a 24 anos) na cal menos 

entrevistados responderon “nada”, pasando esa porcentaxe ás respostas de “pouco” e 

“moito”. Continuamos ascendendo nos intervalos xeracionais e continúa o ascenso da 
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porcentaxe de “moito”, os participantes da enquisa de entre 25 e 34 anos marcaron 

respostas bastante diversas, manténdose o predominio de “pouco” e “bastante” e 

manténdose as respostas para “nada”.  

A seguinte xeración (35-44) parece ser a máis comprometida xa que un 10,71% dos 

entrevistados aseguraron facer “moito” para reducir a explotación dos recursos naturais 

e ningún marcou a resposta de “nada”. Unha das xeracións con máis idade, a 

comprendida no intervalo de 45 a 54 anos, presenta unha porcentaxe inferior á anterior 

no “moito”, aumentando as porcentaxes do “pouco” e o “nada” e recuperando polo tanto 

a tendencia das xeracións comentadas ao principio. E finalmente, os entrevistados con 

máis de 54 anos deron respostas similares aos de 45-54 anos, destacando un aumento 

do 3% na resposta “moito”.  

Debemos ter en conta que o número de persoas de cada xeración non é exactamente 

igual polo que as comparacións non poden considerarse completamente seguras. 

Ademais tamén é oportuno considerar que pode existir certo rexeitamento á hora de 

admitir que non se fai nada por conservar a vida do planeta, podendo prexudicar a 

veracidade das respostas.  

Coñecemento sobre lexislación medioambiental 

Loitar por conservar o mellor posible o medio ambientee facer todo o que está nas nosas 

mans para evitar comprometer a vida do planeta é un labor individual que como persoas 

pertencentes á sociedade debemos realizar. Non obstante, máis aló do noso compromiso 

persoal tamén existe o compromiso social de todos nos en conxunto e para asegurar dito 

compromiso existen unha serie de lexislacións a moitos e moi diversos niveis (local, 

provincial, autonómico, estatal, etc.). Na enquisa realizada quixemos engadir algunha 

preguntas relacionadas con esta cuestión referentes a: 

- coñecemento sobre as iniciativas a nivel local. 

- coñecemento sobre a lexislación a nivel autonómico e estatal.  

En ámbolos dous casos atopámonos cunha maioría de respostas negativas, 

concretamente, no primeiro caso, un 66,1% respondeu “non” coñecer as iniciativas do seu 

concello sobre materia medioambiental, e no segundo caso a porcentaxe incluso 

aumentou, chegando ao 74,8% de respostas negativas. Máis aló dunha simple resposta 

afirmativa ou negativa quixemos saber o por que dese descoñecemento sobre lexislación 

ambiental e recollemos as seguintes respostas: 
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- 46,3% dos entrevistados apelaron este descoñecemento á “falta de información 

por parte dos medios”. 

- 15,7% das persoas participantes na enquisa admitiu descoñecer a existencia de 

dita lexislación, é dicir, ademais de non coñecer o contido da lexislación, tampouco 

son coñecedores de que existan leis en materia de medio ambientea nivel local, 

autonómico ou estatal. 

- 14,3% das respostas correspóndense á opción “descoñecemento de acceso á 

lexislación”, entendendo polo tanto que non saben como chegar a dita lexislación 

para coñecer o seu contido. 

- 12,1% dos entrevistados aseguraron contar con dificultades para entender a 

lexislación. 

- 11,6% dos participantes recoñeceron ter falta de interese en dita materia.  

Coñecemento de asociacións e organismos medioambientais. 

Finalmente e para estudar cales son os organismos, asociacións ou plataformas 

medioambientais máis ou menos coñecidas entre a poboación galega, adicamos unha 

pregunta (de resposta múltiple) aos nomes dos organismos mencionados ao longo da 

investigación para que os entrevistados marcaran aqueles que máis familiares se lles 

facían ou que simplemente coñecían a súa existencia. A continuación ordenamos os 

nomes de maior a menor coñecemento segundo as respostas da enquisa: 

PLATAFORMA, ORGANISMO OU ASOCIACIÓN PORCENTAXE 

GreenPeace 89,7% 

Axencia de Meteoroloxía Galega (MeteoGalicia) 81,5% 

Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) 57,9% 

Ecologistas en acción  32,7% 

Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA) 23,2% 

Asociación Pola Defensa da Ría 22,2% 

Asociación Galicia Ambiental  20,2% 
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Plataforma Ríos Limpos 15,9% 

Federación Ecoloxista Galega 14,3% 

Verdegaia 12,8% 

Brigadas deseucaliptizadoras 9,5% 

Cousa de raíces 2% 

 

Fontes 

Enquisa de elaboración propia mediante o formato Google Form difundida a través das 

redes sociais. 

Kantar. (2020). Special Eurobarometer 501: Attitudes of European citizens towards the 

environment. Comisión Europea, web oficial. Dipoñible en: 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/

instruments/SPECIAL/surveyKy/2257  
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1.4. Alternativas de desenvolvemento sostible existentes. 

A miúdo relacionamos desenvolvemento sostible cun desenvolvemento respectuoso co 

medio ambiente e con todo o que o conforma, pero este termo vai moito máis alá xa que 

tamén abarca un desenvolvemento socialmente xusto. Deste xeito, e dende unha 

dimensión social, económica e ambiental, debemos tentar rachar uns obxectivos 

fundamentais co fin de acadar uns recursos suficientes para todos. Estes deben ser, entre 

outros, o crecemento concienciado co benestar e as necesidades das xeracións 

presentes, o crecemento que respecte ao noso medio e o crecemento xusto que non 

sacrifique os dereitos das xeracións que virán (1ª Cume da Terra da Comisión Mundial de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento en Estocolmo, 1972). O seu cumprimento derivará 

nunha homoxeneidade e coherencia entre o crecemento económico e material da 

poboación e a explotación dos recursos naturais evitando comprometer a vida no planeta. 

Desenvolvemento sostible: que é?  

O desenvolvemento sostible é o mesmo que o desenvolvemento sustentable ou 

perdurable. A súa definición concibiuse por primeira vez nun documento chamado 

Informe Brundtland publicado no ano 1987 como resultado das investigacións e 

proxectos da Comisión Mundial do Medio Ambiente e Desenvolvemento da Organización 

das Nacións Unidas (ONU). 

 

Desenvolvemento sustentable é o desenvolvemento que satisface as 

necesidades do presente sen comprometer a capacidade das xeracións 

futura para satisfacer as súas propias necesidades. 

 

Este concepto ten o obxectivo de homoxeneidade e coherencia entre o crecemento 

económico e material da poboación e a explotación dos recursos naturais evitando 

comprometer a vida no planeta, tanto dos seres humanos como da natureza e 

biodiversidade e, para acadar esa meta debemos seguir unha estratexia e cumprir uns 

obxectivos que promovan as relacións harmoniosas entre seres humanos e a natureza. 
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A sostibilidade  

Polo termo sostibilidade enténdese a característica da evolución que permite preservar, 

manter ou mellorar a calidade dos recursos e dos equilibrios naturais, así como velar polo 

futuro (RAG. (s. f.). Definición de sostibilidade. Recuperado 12 de marzo de 2020, de 

https://academia.gal/dicionario/-/termo/sostibilidade). Aínda que conta con varias 

ramificacións e pode abarcan múltiples campos si que se basea nuns principios definidos 

sobre unhas ideas sostibles.   

O desenvolvemento sostible baséase en concibir estratexias sobre tres factores 

principais: a sociedade, a economía e o medio ambiente (ACCIONA, 2020). 

- Sostibilidade na sociedade: dentro desta división atopamos aquelas actividades 

que tentan frear os aspectos que afectan á xente e á sociedade civil de maneira 

directa ou que danan progresivamente a calidade de vida. Nos últimos anos, 

acadaron unha gran relevancia a responsabilidade social e o urbanismo 

sustentable. Este último concepto nace da necesidade de abordar o urbanismo e 

o entorno urbano dende un enfoque medioambiental e ecolóxico como un método 

práctico e imaxinativo para enfrontarse á realidade urbanita. O seu único 

obxectivo será crear unha imaxe plural e complexa do sistema urbano partindo do 

punto de vista ecolóxico e do concepto urbanismo verde. Ademais, a sostibilidade 

social tamén asiste a que os modelos de desenvolvemento e os recursos 

derivados del beneficien por igual a toda a humanidade, é dicir, loitan pola 

equidade (E+P., 2019). 

- Sostibilidade na economía: o concepto de sostibilidade económica parte dunha 

perspectiva equilibrada. Dende dito punto, observamos o sistema que determina 

de que maneira se distribúen os recursos limitados e a súa capacidade de 

empregalos, ao mesmo tempo que, dende o ámbito dos recursos económicos, se 

examinan as  opcións  a  empregar  en  todos  os niveis. En resumo, axuda a 

dispoñer dos recursos necesarios para darlle persistencia ao proceso (E+P., 

2019). 

- Sostibilidade no medio ambiente: encárgase de examinar e determinar os 

recursos naturais, tanto os renovables como os non renovable, que compoñen o 

noso entorno. Deste xeito, axuda a soster e mellorar as nosas vidas e a do noso 

marco natural. En definitiva, protexe a base de recursos naturais mirando cara o 

futuro e cautelando, sen deixar de empregalos, os recursos xenéticos, a auga e o 

solo (E+P., 2019).  
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A importancia da sostibilidade en todos os ámbitos percíbese no momento no que 

comezamos a establecer puntos de inflexión nela e, é nese mesmo momento, cando 

comezamos a notar os seus beneficios. Entre eles atópase a busca do desenvolvemento 

interno e a aprendizaxe compartida; a innovación orientada á comercialización de 

produtos sostibles e aplicable ao desenvolvemento de procesos; unha integración das 

operacións da cadea de subministración, o abastecemento, as compras e a xestión de 

provedores; o cumprimento lexislativo en canto á normativa e recomendacións aplicables 

sobre a materia; a mellora continua aplicada ao compromiso cos provedores, a 

prevención das emisións e a implantación dun sistema efectivo de xestión sostible... 

(Informe da Comisión Brundtland, 1987).  

Nos últimos anos os países comezaron a tomar en serio esta temática creando novos 

corpos e medidas para a súa regulación (World Economic Forum, 2015). En España 

creouse a Axenda 2030 na que nos comprometiamos a cumprir 17 obxectivos de 

desenvolvemento sostible nun tempo límite de dez anos. Estes obxectivos perseguen a 

igualdade entre as persoas, protexer o planeta e asegurar a prosperidade como parte 

dunha nova axenda de desenvolvemento: un novo contrato social que non deixe a ninguén 

atrás. Esta Axenda, xa no centro da visión de Estado e da acción de Goberno, representa 

unha forma de actuar no mundo e para acadar cada meta todo o mundo debe facer a súa 

parte, tanto os gobernos, o sector privado, a sociedade civil, como cada persoa 

individualmente (Gobierno de España, 2019) Os dezasete obxectivos a cumprir son os 

seguintes: 

- Fin da pobreza: poñer fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo. 

- Fame cero: poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da 

nutrición, promover a agricultura sostible. 

- Saúde e benestar: garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas 

as idades. 

- Educación de calidade: garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade 

e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos. 

- Igualdade de xénero: acadar a igualdade de xénero e apoderar a todas as mulleres 

e nenas. 

- Auga limpa e saneamento: garantir a dispoñibilidade e a xestión sostible da auga 

e o saneamento para todas as persoas.  

- Enerxía asumible e non contaminante: garantir o acceso a unha enerxía 

alcanzable, segura, sostible e moderna para todas as persoas.  
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- Traballo decente e crecemento económico: promover o crecemento económico 

sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para 

todos. 

- Industria, innovación e infraestrutura: construír infraestruturas resistentes, 

promover a industrialización inclusiva e sostible e fomentar a innovación. 

- Redución das desigualdades: reducir a desigualdade nos países e entre eles. 

- Cidades e comunidades sostibles: lograr que as cidades e os asentamentos 

humanos sexan inclusivos, seguros, resistentes e sostibles. 

- Produción e consumo responsables: garantir modalidades de consumo e 

produción sostibles. 

- Acción polo clima: adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático 

e os seus efectos. 

- Vida submarina: conservar e utilizar sostiblemente os océanos, os mares e os 

recursos mariños para o desenvolvemento sostible. 

- Vida de ecosistemas terrestres: xestionar  sostiblemente os bosques, loitar contra 

a  desertificación, deter e investir a degradación das terras e deter a perda de 

biodiversidade. 

- Paz, xustiza e institucións sólidas: promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvemento sostible, facilitar o acceso á xustiza para todos e 

construír a todos nivélelos institucións eficaces e inclusivas que rendan contas. 

- Alianzas para acadar os obxectivos: fortalecer os medios de implantación e 

revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible. 

Tal e como podemos comprobar, non só se trata de aportar valores ás persoas, mellorar 

a ética ou incidir en aspectos culturais, implantar programas de acción ou un 

desenvolvemento sostible dende a educación para labrarnos un futuro mellor con 

maiores capacidades fronte ao planeta. Inflúen tamén outros numerosos como o 

desenvolvemento social humano, os aspectos da economía social e as actividades 

sostibles, por nomear algúns. Isto incítanos a pensar e cuestionar que deberíamos facer 

e ter en conta nivel mundial para ter un futuro mellor. 

Así que, neste punto, encargarémonos de indagar nas estratexias existentes para o uso 

sustentable que tenda a promover as relacións harmoniosas entre os seres humanos e a 

natureza tendo en conta os principios de sustentabilidade e expoñendo os principais 

ideais ecolóxicos , así como os máis recentes proxectos ambientais sostibles na 

actualidade.  
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Contexto  

De maneira xeral, o concepto de desenvolvemento está asociado ao aumento de benestar 

individual e colectivo. Tradicionalmente este foi medido a través de indicadores 

económicos e políticos ligados ao proceso de maior ou menor crecemento económico e 

redistribución da riqueza; así mesmo, foi vinculado co nivel de industrialización, o que 

determinou unha  categorización en países "desenvolvidos" ou "en vías de 

desenvolvemento". A fins dos setenta integrouse a dimensión social do desenvolvemento, 

aínda que sempre privilexiando o económico. Con todo, na década do oitenta 

presenciouse o estancamento e retroceso do benestar en gran parte da humanidade. 

(ONU: Antecedentes do desenvolvemento económico) 

E é que medir o desenvolvemento priorizando os parámetros económicos non 

necesariamente deixa ver o nivel colectivo de benestar, pois deixa de lado unha serie de 

variables que son parte do cotián e que condicionan a calidade de vida. Neste sentido o 

ambiental tampouco foi considerado, a pesar de que está comprobado que hai unha 

correlación entre a deterioración ambiental e os niveis de pobreza (+Sostenibles: 

Portada Axenda 2030. Goberno de España. 
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Evolución da industria e a sostibilidade). O informe da Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente recoñece que a pobreza é a maior causa e efecto dos problemas ambientais. 

Como unha resposta a iso a mediados dos 80 xurdiu o concepto de ecodesenvolvento, 

que considera que "se deben cambiar certos modelos e estratexias de desenvolvemento 

por outros que permitan o uso sostido dos recursos, respectando os prazos dos 

ecosistemas para a súa rexeneración biolóxica" (Crespo, 1994).  

En relación ao desenvolvemento sostible, aínda que este concepto foi incorporado e 

analizado na Conferencia de Estocolmo (1972), soamente coa difusión do documento "O 

noso Futuro Común" (ONU, 1984) entra en vixencia. 

É importante destacar que o desenvolvemento sostible non se refire a un estado 

inmutable da natureza e dos recursos naturais, pero si incorpora unha perspectiva de 

longo prazo no manexo dos mesmos, polo que xa non se apunta a unha "explotación" dos 

recursos naturais senón  a  un  "manexo"  destes;  así  mesmo  salienta  na necesidade da 

da  solidariedade cara as actuais e futuras xeracións e defende a equidade 

interxeracional. Doutra parte, deféndese a necesidade de que a dirección do investimento 

e do progreso científico tecnolóxico estean encamiñados á satisfacción das necesidades 

presentes e futuras.  

Aínda que algúns sectores abusaron do concepto e este foi apadriñado por quen non o 

están poñendo en práctica, senón utilizándoo  publicitariamente con fins exclusivamente 

de imaxe e de presentarse dentro das correntes actuais, é importante destacar que 

moitos organismos nacionais e internacionais fan esforzos por avanzar dentro deste 

novo estilo de desenvolvemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema desenvolvemento sostible. LIÑAVERDE.COM 
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Situación actual  

O medio ambiente mundial segue sendo demasiado fráxil e as medidas existentes para a 

súa conservación están lonxe de ser suficientes para facer fronte á deterioración 

ambiental. A actitude dos gobernos dos países industrializados, principais responsables 

da deterioración da calidade ambiental, dista moito do recoñecemento da súa 

responsabilidade histórica neste campo. Houbo un progreso moi limitado na redución da 

pobreza nos países en desenvolvemento, e a globalización, por si mesma, non beneficiou 

á maioría da poboación mundial. A pobreza foi identificada como un dos principais 

obstáculos para un desenvolvemento ambientalmente seguro e a maioría dos pobres 

viven en áreas ecolóxicamente vulnerables (ONU, s. f.-b) 

En xeral, os intentos para impulsar o desenvolvemento humano e para deter a 

degradación do medio ambiente, non foron eficaces. Os poucos recursos, a falta de 

vontade política, un achegamento  fragmentado e non coordinado, e os modelos 

derramadores de produción e de consumo, frustraron os esforzos de poñer en execución 

o desenvolvemento sostible entre as necesidades económicas e sociais da xente, e a 

capacidade dos recursos dos ecosistemas para resolver necesidades das xeracións 

presentes e futuras. 

O desenvolvemento sostible como alternativa  

O desenvolvemento sostible xorde como unha alternativa para solucionar as 

contradicións fundamentais dos estilos de desenvolvemento vixentes. Entre as súas 

características fundamentais está a de satisfacer as necesidades da minoría da 

poboación, que se reparten de forma privilexiada os principais beneficios do uso dos 

recursos naturais; a de provocar o  desaproveitamento dos recursos, a degradación do 

medio e a deterioración dos ecosistemas, ao  sobreutilizar algúns recursos naturais e 

subutilizar outros, o que é acompañado de gran cantidade e tóxica calidade dos residuos 

que son arroxados á contorna e que este se ve imposibilitado de procesar;  así como a 

pésima situación económica que se manifesta na crise produtiva, a perda de empregos e 

de ingresos e a crise alimentaria que ameaza coa fame de millóns de persoas no 

chamado Terceiro Mundo (UNEP: Programa da ONU para o medio ambiente, 1972).  
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En 1987, a Comisión Mundial sobre o Ambiente e Desenvolvemento definiu o 

desenvolvemento sostible como “aquel que satisfai as necesidades do presente, sen 

limitar a capacidade de satisfacer as necesidades das xeracións futuras.” Este concepto 

implica o recoñecemento da obrigación de integrar a dimensión ambiental ao proceso de 

desenvolvemento, pois só comprendendo o funcionamento dos ecosistemas e 

determinando que se necesita facer para conservar, protexer e mellorar o ambiente a 

longo prazo, pódese manter o seu adecuado equilibrio co desenvolvemento económico e 

o crecemento poboacional. 

Son moitas as definicións e interpretacións existentes sobre o desenvolvemento sostible 

como concepto. Usouse o concepto, para significar rumbos e intencións dificilmente 

conciliables. Para uns, é a nova linguaxe de crecemento económico, concibíndose ao 

medio ambiente como mercadoría baixo unha confianza inquebrantable na capacidade 

do mercado para resolver todos os problemas ecolóxicos; para outros, sería unha 

alternativa de sociedade ecolóxica, atacando o sistema de libre mercado que arremete 

contra o medio ambiente e destrúe os equilibrios  ecosistémicos.  

O punto de partida na definición do concepto de desenvolvemento sostible, para os 

partidarios deste enfoque sería que os fundamentos  ecolóxico-ambientais, constituirían 

a base da sustentabilidade, e de todo o proceso de toma de decisións no contexto do 

novo modelo. Iso significaría, que o desenvolvemento económico e social debería ser 

esencialmente ecolóxica e ambientalmente sostible, para permitir a súa propia 

sustentabilidade.   

Clasificación dos  "mundos".  Historia M1CB. 
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O termo de desenvolvemento sostible constitúe hoxe unha novo paradigma e á vez unha 

utopía do desenvolvemento humano. Malia ás súas limitacións como enfoque ao 

desenvolvemento nacional e global, provoca necesarias consideracións sobre un 

desenvolvemento alternativo, en canto funciona nun sistema de diferentes dimensións 

que posibilitan a procura de novas vías para o desenvolvemento. Por iso, o alcance da 

sustentabilidade no desenvolvemento ten como condición necesaria: a educación e a 

cultura; sen iso é imposible trazarse estratexias e políticas adecuadas, xa que se requiren 

cambios na cultura, patróns de desenvolvemento, de produción e de consumo, o cal 

implica certos valores de compromiso e responsabilidade que permitan o crecemento 

económico con equidade, sustentabilidade e participación democrática (Axenda 2030: A 

educación, 2020).  

Nesta medida faise necesario traballar na orientación e sensibilización da poboación 

mediante os procesos educativos e comunitarios, así como as estratexias de 

coordinación entre diversas institucións para as aproximacións sucesivas cara a un 

modelo de desenvolvemento sostible. (UNESCO, 2019).  

Para alcanzar a sustentabilidade é necesario o uso sostible e seguro dos recursos 

renovables, o uso de enerxía eficiente e non daniña á biosfera, o desenvolvemento e 

aplicación de novas tecnoloxías no servizo de xestión e perfeccionamento ambiental e, 

por último, un desenvolvemento sostible e equitativo. 

Pensamento ecolóxico actual 

A maioría das accións desenvolvidas polas diferentes institucións deben poñerse en 

función de axudar a introducir, tanto como sexa posible, consideracións ambientais e 

eficiencia no uso dos recursos; ademais,  os educadores teñen a responsabilidade 

especial de asegurar que os estudantes desenvolvan unha base importante para xulgar 

as implicacións prácticas das tendencias ou opcións que se adopten. Doutra banda, 

podemos expor que isto non é só cuestión das institucións educacionais, senón tamén 

de todos os membros da sociedade.  

Os principais defensores do pensamento ecolóxico defenden a estratexia de educación 

para o desenvolvemento sostible. A sociedade require da formación de coñecementos, 

desenvolvemento de hábitos e habilidades, cambios de comportamento e formación de 

valores, respecto a unha nova concepción de racionalidade ambiental que une o home-

sociedade-natureza. 
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Deste xeito, nos últimos anos desenvolvéronse unha serie de accións relacionadas coa 

Educación Ambiental incluída no Programa Internacional do Medio Ambiente. Entre elas 

atópanse a introdución da dimensión ambiental nos procesos educativo e profesional dos 

diferentes tipos e niveis da educación formal; o fortalecemento da educación ambiental 

dos traballadores das empresas da produción e os servizos, especialmente os vinculados 

aos principais plans de desenvolvemento económico-social do país, así como o dos plans 

de capacitación das empresas de produción e servizos coa introdución da problemática 

do medio ambiente e desenvolvemento; a promoción da realización de proxectos e 

programas participativos nas comunidades, orientados a fortalecer a educación 

ambiental e a elevar a calidade de vida das mesmas; o desenvolvemento de programas 

de divulgación dirixidos ao gran público e a sectores vinculados a actividades que exercen 

un significativo impacto sobre o ambiente; ademais do incremento da produción de 

medios audiovisuais e publicacións acerca de temáticas ambientais e de 

desenvolvemento sostible. 

Pensamento ecolóxico actual 

A maioría das accións desenvolvidas polas diferentes institucións deben poñerse en 

función de axudar a introducir, tanto como sexa posible, consideracións ambientais e 

eficiencia no uso dos recursos; ademais, os educadores teñen a responsabilidade 

especial de asegurar que os estudantes desenvolvan unha base importante para xulgar 

as implicacións prácticas das tendencias ou opcións que se adopten. Doutra banda, 

podemos expor que isto non é só cuestión das institucións educacionais, senón tamén 

de todos os membros da sociedade ( Cajigas-Rotundo, J. C., s. f.). 

Libro de Timothy Morton. 
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Os principais defensores do pensamento ecolóxico denfenden a estratexia de educación 

para o desenvolvemento sostible. A sociedade require da formación de coñecementos, 

desenvolvemento de hábitos e habilidades, cambios de comportamento e formación de 

valores, respecto a unha nova concepción de racionalidade ambiental que une o home-

sociedade-natureza. 

Deste xeito, nos últimos anos desenvolvéronse unha serie de accións relacionadas coa 

Educación Ambiental incluída no Programa Internacional do Medio Ambiente. Entre elas 

atópanse a introdución da dimensión ambiental nos procesos educativo e profesional dos 

diferentes tipos e niveis da educación formal; o fortalecemento da educación ambiental 

dos traballadores das empresas da produción e os servizos, especialmente os vinculados 

aos principais plans de desenvolvemento económico-social do país, así como o dos plans 

de capacitación das empresas de produción e servizos coa introdución da problemática 

do medio ambiente e desenvolvemento; a promoción da realización de proxectos e 

programas participativos nas comunidades, orientados a fortalecer a educación 

ambiental e a elevar a calidade de vida das mesmas; o desenvolvemento de programas 

de divulgación dirixidos ao gran público e a sectores vinculados a actividades que exercen 

un significativo impacto sobre o ambiente; ademais do incremento da produción de 

medios audiovisuais e publicacións acerca de temáticas ambientais e de 

desenvolvemento sostible. 

Proxectos ambientias sostibles 

Á hora de desenvolver un proxecto sostible debemos ter en conta tres factores: as 

persoas e a sociedade, a economía e o medio ambiente. É dicir, os proxectos sostibles 

incorporan criterios e obxectivos nos tres ámbitos (social, medioambiental e económico). 

A nivel europeo, a UE presta, dende o ano 1992, a axuda a proxectos de conservación do 

medio ambiente, a natureza e a calidade de vida, así como o desenvolvemento da política 

e a lexislación comunitaria en materia medioambiental na transición de Europa cara un 

futuro máis sostible e hipocarbónico. Esto proxecto trátase do denominado programa 

LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) creado para cofinanciar iniciativas 

medioambientais na (Unión Europea e en países do Mar Báltico, Mediterráneo, de Europa 

Central e do Leste e dalgúns terceiros países Unión Europea, s. f.) 

A financiación da UE no marco do programa LIFE de Medio Ambiente e Acción polo Clima 

mobilizará inversións adicionais que suporán un total de 430,7 millóns de euros para un 

total de 142 novos proxectos nos ámbitos do medio ambiente e a eficiencia no dos 

recursos, a natureza e a biodiversidade, e a gobernanza e información medioambientais. 
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Centrándonos en España, o programa LIFE aprobou no ano 2018 axudas económicas por 

valor de 64,7 millóns de euros para 32 proxectos e actuacións a realizar en catro anos 

destinados á protección de la naturaleza, medio ambiente e cambio climático. (Gobierno 

de España, s. f.) 

A lista de proxectos para España conta con dous encadrados en Life Natureza e 

Biodiversidade cun financiamento de 5,4 millóns e destinados á conservación combinada 

de humidais e á produción de sal en Murcia e outro para frear a reprodución dunha 

especie invasora en Cantabria. 

Outros 43 millóns serán destinados a 23 proxectos dependentes do programa Life Medio 

e Eficacia de Recursos entre os que destacan un plan de produción a partir de 

desperdicios do aceite de oliva, redución do impacto ambiental das piscifactorías ou 

recuperar metais preciosos do lixo electrónico. 

Os sete proxectos restantes contarán cun financiamento de 16,4 millóns de euros 

destinados a 4 proxectos de adaptación ao cambio climático, dous sobre  gobernanza 

ambiental e información e un máis destinado a mitigar os efectos do cambio climático. 

Pero non está nas mans das grandes organizacións, nós tamén temos a capacidade de 

axudar. Dende o propio domicilio chegamos a obter numeros favores para o entorno 

mediante pequenos xestos do día a día. Estes son, por exemplo, optimizar os recursos, 

diminuír o consumo de enerxía e fomentar o uso de enerxías naturais renovables, rebaixar 

as emisións e os residuos xerados ou diminuír os custes de mantemento diario, 

cooperando así ao aumento o benestar e a calidade de vida dos cidadáns, ademais do 

fomento dun equilibrio social global (Moran, M., & ONU, 2019). 
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2. Contexto político e legal 

2.1. Lexislación existente a nivel local 

Marco legal na administración local en materia ambiental 

As administracións locais son poderes públicos, polo que o art.45.2 da Constitución,que 

outorga á Administración a obriga de velar pola utilización racional dos recursos naturais, 

tamén lle afecta. 

As administracións locais están reguladas pola  Lei Reguladora das Bases do Réxime 

Local (LBRL). Nela, establécense as competencias dos municipios, entre as que se atopan 

as ambientales.  

Os municipios son, xunto co poder estatal e autonómico, os encargados da xestión do 

medio ambiente en cada localidade, e por isto, teñen competencias sobre: 

- Ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas. 

- Protección Civil, prevención e extinción de incendios. 

- Ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística, parques, xardíns e 

conservación de camiños e de vías rurais. 

- Protección do medio ambiente. 

- Protección da salubridade pública. 

- Suministro de auga. 

- Tratamento de augas residuais e recollida e tratamento de residuos. 

Non todos os municipios teñen que poseer uns servicios mínimos obrigatorios sobre as 

materias anteriormente expostas, senón que estes servizos relacionados co tema 

ambiental dependen da poboación de cada municipio. Mentres que todos os municipios, 

independentemente da súa poboación, teñen que ter uns servizos mínimos de recollida 

de lixo, abastecemento de auga potable, alcantarillado e tratamento de resíduos, só os 

municipios con máis de 20 mil habitantes teñen que ter servizos de prevención e extinción 

de incendios, e só os municipios con máis de 50 mil habitantes teén que ter servizos 

mínimos de protección do medio ambiente.  Algúns municipios son asistidos polas 

Deputacións Provinciais e por outras formas de colaboración no desenvolvemento dos 

servizos mínimos, debido a que non poden facelo sen axuda polas súas características, 

ben sexa tamaño ou falta de recursos, entre outros.  
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Para o exercicio das competencias e para a xestión dos servizos municipais, os concellos 

poden aprobar ordenanzas, que serán propias de cada localidade. As referidas a medio 

ambiente levan o nome de “ordenanzas ambientais”.  

Proxectos a nivel internacional para acadar municipios saudables e 

sostibles 

Nos últimos anos, organismos da comunidade internacional puxeron en marcha 

proxectos co fin de acadar municipios saludables e sostibles. Moitos destes proxectos 

foron acollidos por concellos galegos, adoptando as medidas que neles se propoñen. 

Algúns exemplos son: 

Proxecto “Healthy Cities” 

É un proxecto impulsado pola Organización Mundial da Saúde (OMS) dende 1987 e que 

busca alcanzar en Europa a denominada “nova saúde pública”, un concepto novidoso de 

saúde que se apoia en pilares como son a importancia dos estilos de vida na sociedade, 

principal causa do actual deterioro de saúde en Europa (alcoholismo, mala 

alimentación…), ou a redución dos factores de risco procedentes do medio ambiente, 

entendidos estes como factores físicos, pero tamén psicosociais (acceso a alimentos de 

calidade, aire e auga limpos, áreas libres de fume ou instalacións deportivas).  

“Healthy Cities” é polo tanto o proxecto que busca a concreción a nivel local da 

denominada “nova saúde pública”. Os obxectivos principais do proxecto son: 

- A sensibilización da cidadanía, políticos e técnicos. 

- A elaboración de políticas locais de Saúde Pública. 

- A creación de ambientes que favorezan a saúde: laborais, domésticos, escolares 

e de tempo libre. 

- Reforzo da participación cidadá. 

- Replanteamento da xestión da propia cidade e dos seus servizos, entre eles a 

asistencia sanitaria.  

España forma parte deste proxecto a nivel internacional dende 1988, ano de creación da 

Rede Española de Cidades Saudables (RECS), que coordina o proxecto a nivel nacional e 

que actualmente está formada por 240 localidades, das que 18 son galegas, ubicadas do 

seguinte xeito (Mapa de entidades locales adheridas a RECS. (s. f.). Recuperado de 

http://recs.es/mapa/):  

- 4 localidades na provincia de Ourense: A Veiga, Piñor, Ourense e Castrelo de Miño. 

- 3 localidades na provincia de Lugo: Chantada, Lugo e Guitiriz. 
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- 7 localidades na provincia de Pontevedra: Caldas de Reis, A Estrada, Cuntis, Vigo, 

O Grove, Ponteareas e Pontevedra. 

- 4 localidades na provincia da Coruña: Curtis, Santiago de Compostela, Ames e Val 

do Dubra.  

Axenda 21 Local 

A Axenda 21 ten a súa orixe nun mandato acordado polas Nacións Unidas no ano 1992, 

e consiste nun programa cun plan detallado de accións que deben ser realizadas a nivel 

internacional, nacional e local, para reducir o impacto humano sobre o medio ambiente.  

Na súa aplicación a nivel local, as autoridades do municipio, en colaboración con outros 

sectores do mesmo, teñen que elaborar plans de acción co obxectivo de aumentar a 

sustentabilidade no municipio.  

En España, en xullo de 2010, 2.706 municipios implantaran este programa na súa política. 

(G. Coca, S., 2017)  

En Galicia, a Xunta de Galicia está impulsando a implantación das Axendas 21 Locais en 

varios concellos. Cada municipio elabora a súa propia Axenda 21, adaptando as medidas 

para lograr a sustentabilidade á realidade de cada localidade.  

Son exemplos de concellos que xa teñen o programa implantado Arnoia, Burela, Curtis, 

Mondariz-Balneario, Ribadeo, A Mancomunidade do Salnés, A Mancomunidade de Ordes, 

a Mancomunidade de Viveiro ou a Mancomunidade de Ordes.  

Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía 

O Pacto dos Alcaldes é un movemento impulsado pola Unión Europea en 2008 que 

pretende a acción local en materia medio ambiental. O proxecto vai dirixido aos gobernos 

locais, que voluntariamente poden unirse a este movemento, comprometendose deste 

xeito a implantar os obxectivos en materia de clima e enerxía da UE.  

As claves do éxito desta iniciativa atópanse no goberno dende a base, próximo á 

cidadanía e no modo de actuación acorde ao contexto de cada lugar. (Pacto de los 

Alcaldes para el Clima y la Energía, s. f.) 

 En España, 2505 concellos son firmantes do Pacto, dos cales, 190 pertencen a Galicia, 

distribuídos do seguinte xeito (Las Entidades Locales en Galicia. Estudo realizado pola 

Secretaría de Estado de Administracións Públicas, Ministerio de Política Territorial.): 

- 65 concellos na provincia da Coruña (o 69,1% do total): son exemplos Trazo, Teo, 

Oleiros, Ferrol ou Cee.  
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- 35 concellos na provincia de Pontevedra (o 56,4% do total): son exemplos Marín, 

Arbo, Silleda, Pontevedra ou a Illa de Arousa.  

- 54 concellos na provincia de Ourense (o 58,6% do total): son exemplos Laza, 

Maside ou Coles.  

- 36 concellos na provincia de Lugo (o 53,7% do total): son exemplos Viveiro, O Incio, 

As Nogais ou Xove.  

Ordenanzas en materia ambiental nos diferentes municipios  

Os concellos elaboran ordenanzas para levar a cabo as súas competencias en materia 

ambiental. A elaboración destas normas moitas veces está motivada pola participación 

do municipio en proxectos internacionais ou europeos (Axenda 21, Pacto dos Alcaldes…), 

pero non sempre responde a este motivo. 

Normativas comúns nos concellos  

Todos concellos galegos teñen ordenanzas municipais en materia ambiental, aínda que 

algúns máis desenvolvidas que outros. As ordenanzas que máis se repiten nos concellos 

galegos son as seguintes:  

- Ordenanzas reguladoras da contaminación acústica, máis comúns nos concellos 

non rurais, con un núcleo urbano diferenciado.  

- Ordenanzas para a protección de espazos verdes urbanos, nos concellos non 

rurais, con núcleo urbano diferenciado. Estas ordenanzas teñen como obxectivo 

regulamentar a conservación e o uso das zonas verdes por ser lugares con 

elementos naturais, moi importantes para o equilibrio do ambiente urbano, xa que 

regulan os niveis de contaminación, axúdannos a respirar… 

- Ordenanzas sobre xestión de augas residuais e limpeza de residuos.  

- Ordenanzas de protección do medio ambiente.  

- Ordenanzas que regulan a actividade forestal e medidas preventivas de incendios 

forestais.  

- Ordenanzas que regulan o bó uso das praias. Están presentes nos concellos 

costeiros, como poden ser Cangas ou Porto do Son. (Ordenanza Municipal da 

Regulación do Correcto Uso das Praias do termo municipal de Cangas. Boletín 

Oficial da Provincia de Pontevedra, núm. 163 do 25 de agosto de 2009. 

https://cangas.gal/gl/areas/medio-ambiente/normativa / Ordenanza Municipal 

de Uso de Disfrute das praias do termo municipal de Porto do Son. Boletín Oficial 

da Provincia da Coruña, núm. 299 do 31 de decembro de 2005. 
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https://www.dacoruna.gal/concellos/ordenanzas/frontend.php?tiponorma=319

&entidad=73&nid=6802&tipobusqueda=) 

Ordenanzas concretas a destacar 

- Ordenanza sobre enerxía solar de Vigo: destacamos, por ser unha ordenanza 

diferenciadora e non común entre os concellos galegos, esta Ordenanza 

municipal sobre enerxía solar de Vigo, que xestiona a captación e o 

aproveitamento desta enerxía para usos térmicos en edificacións e instalacións 

no propio municipio. (Concello de Vigo. Lexislación ambiental, recuperado de 

http://hoxe.vigo.org/movemonos/mabiente_lex_ambiental.php?lang=gal#/) 

- Ordenanza de xestión dos usos dos espazos públicos de Pontevedra : Pontevedra, 

dende a aprobación en 2009 da Ordenanza que xestiona o uso dos espazos 

públicos, considerase unha “ecocidade”, e é unha cidade de referente internacional 

en materia de calidade urbana e sustentabilidade.  

o Esta Ordenanza municipal sobre o uso dos espazos públicos basease na 

redución da mobilidade motorizada individual e colectiva no núcleo urbano 

da cidade. É dicir, o tráfico redúcese na zona urbana e compatibilízase con 

outros usos do espazo público: priorízanse as persoas aos vehículos. 

Desta maneira, aumenta a seguridade viaria e redúcense os ruídos e 

molestias no ambiente.  

o Algunhas medidas concretas da Ordenanza son eliminar o tráfico pesado 

nas zonas de alta densidade residencial, desviándoo por outras vías; 

eliminar o tráfico de paso nas zonas de alta densidade residencial ou 

comercial ou, declarar zonas de preferencia peonil, eliminando os tráficos 

non necesarios.  

o Desta maneira comezan a aparecer iniciativas que impulsan outros 

modos de mobilidade, como en bicicleta ou a pé. É un exemplo a acción 

coñecida polo nome de “metrominuto, co obxectivo de desdramatizar o 

feito de camiñar. O proxecto cosiste nun mapa de distancias e tempos 

entre 28 puntos da cidade, que na actualidade está desenvolvido por unha 

app para teléfonos móbiles. 

o A consecuencia da redución do tráfico, e polo tanto, do consumo de 

combustibles no núcleo urbano, foi a redución da contaminación da 

atmosféra e a desaparición dos ruídos e fumes contínuos no ambiente. É 

por isto que Pontevedra recibe cada ano premios e recoñecementos a 

nivel internacional, e é tomada por miles de cidades en todo o mundo 

como exemplo de cidade contemporánea.  (http://ok.pontevedra.gal/) 
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Algunhas iniciativas para a mellora ambiental levadas a cabo por 

concellos  

Porto de Vigo 

O porto de Vigo implanta en 2016 o Plan Blue Growth (2016-2020), co obxectivo de 

reformar o porto dunha maneira innovadora e respectuosa co medio ambiente, seguindo 

a estratexia coñecida como “crecemento azul” (Galiambiental, & Aproema. 2018). 

Os principais obxectivos do Plan son promover a competitividade do porto e dos sectores 

vinculados a el e crear riqueza e empregos vinculados ó mar de forma sostible e 

respectuosa co medio ambiente.  

Pero o máis importante son os proxectos nados arredor desta estratexia, moitos deles 

relacionados co ideal de ser un porto verde, sen impacto ambiental. Neste sentido, o porto 

de Vigo: 

- Comprométese a reducir nun 30% as súas emisións (de CO2, SOX e NOX). Para 

iso, o porto loita por aumentar a súa autosuficiencia enerxética, usando enerxías 

renovables e limpas. Un exemplo de actuación neste sentido é o redeseño da 

lonxa de Vigo, na que se optou polo uso de enerxía solar, eólica e mariña para 

lograr a autosuficiencia enerxética.  

- Está levando a cabo iniciativas para recuperar o fondo mariño nos peiraos, usando 

nanotecnoloxía.  

- Participa nun proxecto que pretende reciclar as redes e os plásticos da actividade 

pesqueira, e introducilos como materia prima no sector téxtil e de accesorios para 

o fogar.  

O Grove e a economía circular 

A economía circular é un concepto relacionado coa sustentabilidade, e que consiste 

nunha estratexia que ten como obxectivo que os produtos, materiais e recursos (como a 

auga ou a enerxía) se manteñan na economía durante o maior tempo posible, reducindo 

así os resíduos xerados. É dicir, trátase de implementar unha nova economía baseada en 

que “os resíduos duns se convirtan en recursos para outros”. A economía circular convirte 

os residuos en materias prima, para que continúen na economía nun novo ciclo de vida. 

(La economía circular, s. f.) 

Un dos aspectos nos que se traballa na economía circular é o da xestión dos biorresiduos. 

Neste sentido, o concello do Grove é dos pioneiros de España en adoptar iniciativas para 

lograr unha economía circular.  
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O concello do Grove implantou un tratamento dos biorresiduos propio, a través do reparto 

de compostadores individuais entre os seus cidadáns. (Economía Circular y Medio 

Ambiente: proyectos piloto que impulsa FEMP, s. f.) 

Desta maneira, lográronse reducir os vertidos, ao favorecer a reciclaxe (dos biorresiduos), 

a redución dos desperdicios alimentarios, o ecodeseño e o fomento da compra pública 

verde. (Galiambiental, & Aproema, 2017) 

A compostaxe conseguida é reusada, dándolle unha segunda vida aos resíduos. Moitas 

veces é repartida entre os cidadáns en forma de abono ecolóxico, que poderán empregar 

para o cultivo de prantas. (L.F O., Diario de Arousa, 2017) 

Tamén existen proxectos públicos, como o da reforma da rotonda do Mariscador do 

Corgo, na que se empregou a compostaxe para dárlle volume á glorieta, e para desta 

maneira realzar a escultura alí presente, e como abono para as prantas da mesma. (R.O., 

Diario de Arousa, 2017).  

É un sistema que consegue reducir as queimas, que é o sistema usado por Sogama na 

recollida de residuos orgánicos nesta zona.  

Tropaverde  

Tropaverde é unha iniciativa a nivel internacional que consiste nunha plataforma web que 

ten por obxectivo fomentar a reciclaxe e a responsabilidade ambiental entre a poboación 

premiando as boas accións medioambientais. Busca fomentar a responsabilidade 

ambiental entre a cidadanía. O proxecto funciona grazas a tres elementos: 

1. A cidadanía 

2. Os lugares onde a cidadanía pode depositar residuos. 

3. Os comercios e establecementos de hostalaría que colaboran aportando 

agasallos ou descontos.  

Cada vez que unha persoa deposita un residuo en algún dos lugares indicados na web, 

recibe un cheque con estrelas (puntos). Esas estrelas vanse acumulando na conta 

Tropaverde no cidadán ou cidadá, na que nos temos que dar de alta na web, de forma 

totalmente gratuíta. Posteriormente, poderanse trocar estas estrelas por descontos e 

agasallos, en comercios e establecementos de hostalaría que colaboran coa plataforma. 

En Galicia, oito concellos colaboran con esta iniciativa. Estes son Santiago de 

Compostela, Lugo, Santa Comba, Ames, Marín, Vilagarcía de Arousa, Redondela e O 

Porriño.  
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Por exemplo, en Santiago de Compostela, se consegues ter 180 estrelas, terás un 50% de 

desconto nunha masaxe de corpo enteiro en QUINTANA MASSAGES. 

(https://spain.tropaverde.org/) 

Onde o tiro 

Onde o tiro é o nome dunha plataforma web que mostra todos os residuos para os que o 

Concello de Santiago ten plans de xestión. Inclúe as catro fraccións básicas, e ademais, 

a maioría dos residuos especiais mencionados anteriormente.  

A plataforma o que fai é indicar o colector ou o punto de recollida adecuado para depositar 

o residuo. Sempre lugares dentro do termo municipal do Concello. (Green City Santiago 

de Compostela, s. F.) 

Hortas urbanas 

As hortas urbanas permiten producir e consumir de maneira saludable e ecolóxica, 

permiten a conexión coa tradición, xa que nos ofrecen un saber popular moitas veces en 

camiño de ser olvidado, sobre maneiras propias de cultivar a terra, e finalmente, permiten 

mellorar o ambiente urbano. (De los santos, E., 2019) 

En todas as hortas municipais existentes na nosa comunidade, o cultivo ten que ser 

ecolóxico, que consista nunha agricultura baseada nunha planificación hortícola 

tradicional e de recuperación de produtos autóctonos, sen agroquímicos nin pesticidas.  

Concellos como Santiago de Compostela, Cambre ou A Coruña teñen nos seus núcleos 

urbanos hortas ecolóxicas, que axudan a manter o equilibro medioambiental das cidades. 

(Horta urbana | Concello de Cambre. (s. F.). Recuperado de 

http://www.cambre.es/cambre/horta-urbana/?lang=es // Ecohortas, A Coruña. (s. F.). 

Recuperado de https://www.coruna.gal/medioambiente/es/sectores-

ambientales/espacios-verdes/ecohortas // Hortas Urbanas Santiago de Compostela. (s. 

F.). Recuperado de https://compostelaverde.santiagodecompostela.gal/hortas/ ) 

Rede de Cidades pola Bicicleta 

A Rede de Cidades pola Bicicleta é unha asociación creada en 2009 que busca xerar unha 

dinámica entre as cidades españolas que facilite, faga máis segura e desenvolva a 

circulación de ciclistas, especialmente nas áreas urbanas, para lograr unha movilidade 

máis sostible.  

A principal acción da Asociación para impulsar o uso da bicicleta foi a creación do servizo 

BiciRexistro, que se constitúe como o sistema nacional de rexistro de bicicletas. Este 

rexistro permite aos veciños de cada localidade membro da Asociación identificar as súas 
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bicicletas. Esta identificación realízase mediante unha marcaxe con pegatinas no propio 

vehículo. Estas pegatinas conteñen un código de rexistro único para cada bicicleta, desta 

maneira, as ferramentas dispoñibles na web biciregistro.es, permiten localizar a bicicleta 

en caso de perda ou roubo, con só introducir o código. É dicir, a iniciativa busca evitar o 

roubo ou a estrabiación das bicicletas, e desta maneira, aumentar a seguridade da 

poboación neste medio de transporte e potenciar o seu uso.  

Este servizo de rexistro conta coa colaboración da policía local de cada municipio 

participante. Asimesmo, a nivel estatal, colabora a DGT. 

(https://www.biciregistro.es/#/home ) 

Máis de 100 localidades forman parte da asociación, entre elas atópanse 3 municipios 

galegos: A Coruña, Vedra e Ourense.  

Formar parte de Rede de Cidades pola Bicicleta supón un gran avance no camiño de 

conseguir unha movilidade sostible. (https://www.ciudadesporlabicicleta.org/) 
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2.2. Lexislación existente a nivel autonómico 

Neste punto trataranse os aspectos que se refiren a lexislación medioambiental en Galiza, 

que é unha competencia autonómica. Ademais, analizaremos as principais leis 

aprobadas e promovidas polos diferentes gobernos no ámbito do coidado e preservación 

do medio ambiente. Tamén e importante tratar a lexislación respectiva ao tratamento e á 

xestión dos residuos; para facelo, remitirémonos ás páxinas oficiais da Xunta de Galicia, 

onde están publicadas estas leis.  

Para tratar o tema da lexislación existente a nivel autonómico cómpre, en primeiro lugar, 

mencionar a Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia. O 

artigo 27 desta lei fai referencia as materias que son competencia exclusiva da 

Comunidade Autónoma Galega. Entre elas, o apartado 30 dese mesmo artigo refírese ao 

medio ambiente (son competencia da Comunidade Galega as “normas adicionales sobre 

protección del medio ambiente y del paisaje en los términos del artículo ciento cuarenta y 

nueve, uno, veintitrés”) 

Por unha banda, a lei 5/2019 busca preservar os procesos ecolóxicos esenciais, 

conservar e restaurar a biodiversidade e a xeodiversidade xunto cos hábitats. Ademais, 

tenta garantir á cidadanía o acceso á información e concienciación sobre o medio 

ambiente e a súa importancia así coma mellorar o coñecemento científico, prever os 

problemas derivados do cambio climático ou manter e adaptar as poboacións de todas 

as especies de aves que viven normalmente en estado salvaxe. 

Participación pública 

A Administración deberá garantizar a participación pública no deseño e execución das 

políticas públicas que tenten cumplir os obxectivos da lei.  Tamén se promoverá e 

facilitará a participación solidaria en actuacións de voluntariado. Por último, promoverá 

mecanismos para facilitar a participación dos propietarios dun dereito de uso dos terreos 

ou de aqueles sectores socioeconómicos que resulten afectados das accións que se 

desenvolvan na rede galega de espazos protexidos. 

Financiación 

A Administración debe habilitar os medios humanos, materiais e financieiros para o 

cumprimento da lei. O financiamento pode vir dos seguintes lugares: do propio Estado 

central, de fondos europeos, de dotacións autonómicas específicas ou donacións, do 

importe resultante da recoleción das sancións ao amparo da lei ou de ingresos 

relacionados coa comercialización da imaxe da marca de espazos protexidos. 
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Espazos naturais protexidos 

Están baixo amparo da lei reservas naturais, parques, monumentos naturais, humedais, 

paisaxes, espazos protexidos pola Rede Natura 2000, espazos naturais de interese local 

e espazos privados de interese natural. 

Xestión dos espazos protexidos 

A xestión dos espazos de interese local e dos espazos privados corresponde ao goberno 

local e ao promotor da súa declaración, respectivamente. A consellería competente é a 

responsable da conservación e a protección dos espazos naturais, podendo crear 

convenios ou acordos cas persoas propietarias. Deberá nomear a unha persoa que 

ostente a dirección do espazo.  

Infraccións e sancións 

As infraccións poden ser leves, graves ou moi graves. Terán sancións económicas que 

oscilarán entre 100 euros (para as máis leves) e 2.000.000 de euros (as máis graves). 

Por outra banda, a lei 7/2008 do 7 de xullo fai referencia a protección da paisaxe. Busca 

o recoñecemento xurídico, a protección, a xestión e a ordenación da paisaxe de Galicia. 

Os poderes públicos, pola súa parte, deberán adoptar as medidas necesarias para o 

cumprimento da lei, ademais de integrar a consideración de paisaxe nos diferentes 

sectores que lle poidan afectar. 

A Xunta deberá crear accións de cooperación nas diferentes fronteiras para elaborar 

políticas e programas comúns ás paisaxes. Tamén deberá fomentar a incorporación da 

materia de paisaxe nos distintos ciclos educativos, ademais de formar expertos na 

materia e fomentar pactos entre administracións públicas, entidades locais e outros 

axentes económicos e sociais que queiran promover accións de protección e mellora das 

paisaxes. Por último, é necesario que teña en conta as recomendacións e determinacións 

dos catálogos da paisaxe e das directrices da paisaxe para ese ámbito xeográfico.  

Fontes 

Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de Autonomía para Galicia. Boletín Oficial del 

Estado, núm. 101, do 28 de abril de 1981 https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-

9564 

Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de Autonomía para Galicia. Boletín Oficial del 

Estado, núm. 101, do 28 de abril de 1981 https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-

9564 



 

83 

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. Boletín Oficial do Estado, 

núm 201, do 20 de agosto de 2008 https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-

14097-consolidado.pdf 

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. Boletín Oficial do Estado, 

núm 201, do 20 de agosto de 2008 https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-

14097-consolidado.pdf 

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. Diario 

Oficial de Galicia,núm. 149, do 7 de agosto de 2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190807/AnuncioC3B0-020819-

0001_gl.html 

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. Diario 

Oficial de Galicia,núm. 149, do 7 de agosto de 2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190807/AnuncioC3B0-020819-

0001_gl.html 
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2.3. Lexislación existente a nivel estatal 

Neste apartado trataremos as diferentes leis, ordes e reais decretos que fan referencia a 

cuestións ambientais na lexislación medioambiental de España. Analizaremos aspectos 

como o tema das augas, as costas e o medio mariño, as áreas protexidas, a 

biodiversidade (a flora e a fauna silvestres), o cambio climático, as enerxías renovables, 

os transportes ou a calidade do aire e da atmosfera. 

O artigo 45 da vixente Constitución Española establece que todos e todas temos dereito 

a disfrutar dun medio ambiente axeitado para o desenvolvemento da propia persoa. Con 

todo, tamén temos o deber de conservalo o mellor posible. No segundo apartado deste 

artigo trátase o papel que deben desempeñar os poderes públicos: teñen a obrigación de 

controlar o uso racional dos recursos naturais para mellorar a calidade de vida e defender 

o medio natural. Ademais, establécese que aquelas persoas que violen o ditado 

anteriormente serán sancionadas penal ou administrativamente, ademais de ter que 

reparar os danos causados. 

A continuación, trataremos os aspectos máis relevantes da lexislación ambiental 

española. Para iso, apoiarémonos na información aportada polo Ministerio pola 

Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e nunha publicación da páxina web de Cerem, 

un grupo empresarial fundado en 1977. 

Calidade do aire 

Con respecto á calidade do aire existen os chamados Plans de Mellora da Calidade do Aire 

e Proteción da Atmófera. A Lei 34/2007 do 15 de novembro habilita ao goberno para 

aprobar os plans e programas de ámbito estatal necesarios para previr e reducir a 

contaminación atmosférica e os seus efectos transfronteirizos e así minimizar os seus 

impactos negativos. Tamén o Real Decreto 102/2011 relativo á mellora da calidade do 

aire dispón que para aqueles contaminantes nos que se vexan comportamentos similares 

en canto fontes, dispersión e niveis de varias zonas o aglomeracións, a Administración 

Xeral do Estado debe elaborar plans nacionais de mellora da calidade do aire. 

Neste contexto, o 12 de abril de 2013 o Consello de Ministros acordou a aprobación deste 

Plan de Calidade do Aire e Protección da Atmosfera 2013-2016 mencionado anteriormente 

e denominado PLAN AIRE. Contou con toda a colaboración das comunidades autónomas, 

das entidades locais, dos departamentos ministeriais implicados e tamén da comunidade 

científica. 
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Este Plan establece unha serie de medidas concretas que se dividen entre horizontais e 

sectoriais. As primeiras actúan sobre a información á cidadanía, a concienciación, 

administración, investigación e fiscalidade; as segundas van dirixidas a sectores 

concretos como a industria, a construción, o transporte a agricultura a gandaría ou o 

sector residencial, comercial e institucional. Todas elan buscan a mellora da calidade do 

aire que respiramos e conseguir unha diminución da contaminación. Este plan tivo unha 

continuación co denominado Plan Aire 2017-2019 ou Plan Aire 2 que se aprobou o 15 de 

decembro de 2017 dando continuidade ao control da contaminación atmosférica que 

debe ser elaborado no marco da Directiva da Unión Europea. 

Augas 

En primeiro lugar, a Lei 41/2010 de 29 de decembro regula a protección do medio mariño. 

Establece o control dos vertidos por parte das aeronaves ou buques coa finalidade de 

protexer as especies mariñas en perigo de extinción e de declarar zonas mariñas 

protexidas. Para levar isto a cabo e manter este ámbito nun bo estado ambiental, 

precísase unha planificación axeitada das actividades realizadas no mar.  

Cabe mencionar tamén a Lei 22/1988 de 28 de xullo, que se centra nas costas. Recolle 

as medidas para restaurar e protexer o dominio público mariño-terrestre. Ademais, 

garantiza a utilización pública do mar sempre e cando se coide a calidade das augas e 

das ribeiras. 

O Real Decreto 1514/2009 de 2 de outubro regula a protección das augas subterráneas 

para evitar a contaminación e o seu deterioro. Pola súa parte, o Real Decreto 258/1989 

de 10 de marzo determina a normativa xeral sobre vertidos de sustancias perigosas ao 

medio mariño. 

A aprobación do texto da Lei de Augas produciuse mediante o Real Decreto Lexislativo 

1/2001 de 20 de xullo, que foi modificado máis adiante polo Real Decreto Lei 4/2007. 

O Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) publicou na súa 

páxina web as directrices sobre actuacións na costa. En España está prohibida a 

explotación industrial de materiais extraídos dos fondos mariños segundo decreta a Lei 

de Costas de 1988. Segundo a lexislación vixente, estas directrices permiten a extración 

de areas para a creación e rexeneración de praias, dragados portuarios necesarios para 

a construción e mantemento de portos e vías de navegación e obras de dragado 

realizadas fora do dominio público portuario para recheos portuarios. 
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Para a protección das augas, establecéronse unha grande cantidade de plans, estratexias, 

programas e proxectos que podemos atopar nesta mesma páxina web do Ministerio para 

a Transición Ecolóxico e o Reto Demográfico: 

- Plan de Impulso ao Medio Ambiente para a Adaptación ao Cambio Climático en 

España (PIMA Adapta): o seu principal obxetivo é poñer en marcha proxectos 

concretos de adaptación ao cambio climático. Neste caso en materia de xestión 

da auga e o dominio público hidráulico asociado.  Coñécese e como PIMA Adapta-

AGUA e ten como obxetivo mellorar o coñecemento e seguimento dos impactos 

do cambio global e o cambio climático neste ámbito, minimizando os seus riscos 

e aumentando a resiliencia do sistema fronte ao cambio climático. Este plan 

divídese en catro liñas estatéxicas: medidas de xestión e aaptación das reservas 

naturais fluviais, adaptación aos fenómenos extremos, evaluación do impacto do 

cambio climático nos recuros hídricos e desenvolvemento de estarexias de 

adaptación e desenvolvemento de proxectos de adaptación ao cambio climático 

no dominio público hidráulico. 

- Programa ALBERCA: aporta unha visión de xestión moderna, integral e 

homoxénea do recurso hídrico no ámbito das Confederacións Hidrográficas, co 

apoio dunha ferramenta informática deseñada ao efecto. Os seus principais 

obxetivos son a actualización dos Rexistros de Augas das Confederacións 

Hidrográficas, a homoxeneización das ferramentas de tramitación, a 

caracterización completa de todos os aproveitamentos de auga actualmente 

declarados polos seus titulares e a introducción de todos os datos recopilados 

nun potente sistema informático. 

- Vertidos de augas residuais. Plan tolerancia cero: trátase dun Plan de Choque que 

se centrou principalmente na revisión das autorizacións de vertidos para a sua 

adaptación á normativa vixente. Establécese unha estratexia orientada a 

conseguir un efecto beneficioso e rápido sobre o medio receptor. Para isto, as 

autorizacións foron agrupadas en función do seu tipo, asignando unha orde de 

prioridades en base a perigosidade do seu volume asociado. 

- Programa de seguimento das augas superficiais e calidade química das augas 

subterráneas en España: os programas de seguimento son unha ferramenta 

básica para a xestión das augas e deben proporcionar a información necesaria 

para evaluar a efectividade das medidas adoptadas e o grado de cumprimento 

dos obxetivos marcados. 

- Estratexia nacional de Restauración de Ríos: conxunto de actuacións que teñen 

como obxectivo conservar e recuperar o bo estado dos nosos ríos, minimizar os 
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riscos de inundación potenciar su patrimonio cultural, fomentar o uso racional dos 

espacio fluvials e impulsar o desenvolvemento sostible do medio rural. 

- Programa de voluntariado de ríos: ten como finalidade aumentar a participación 

social no coñecemento, a conservación e a mellora do estado ecolóxico dos ríos 

nas cuncas hidrográficas xestionadas polo Ministerio. Os seus obxetivos son 

sensibilizar sobre os valores socioambientais dos ecosistemas fluviais, promover 

a participación cidadá a través de grupos e entidades de voluntariado para o 

coñecemento, diagnóstico e mellora dos sistemas fluviais, conservar e mellorar o 

patrimonio natural e cultural dos ríos no marco dun desenvolvemento sostible e 

fomentar a coordinación entre todos os axentes implicados. 

- Proxecto LINDE, Delimitación do Dominio Público Hidráulico: utilízase para definir 

con claridade os límites do dominio público hidráulico e as suas zonas asociadas, 

co obxecto no só de protexer dito dominio senón tamén de poder evitar e disminuir 

riscos potencias. 

- Plans de xestión de risco de inundación: pretenden lograr unha actuación 

coordinada de todas as administracións públicas xunto coa sociedade para 

reducir as consecuencias negativas daa inundacións, baseándose nos programas 

de medidas que cada unha das administracións debe aplicar no ámbito das súas 

competencias para alcanzar o obxetivo previsto. 

- Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables: instrumento de apoio á 

xestión do espazo fluvial, á prevención de riscos, á planificación territorial e á 

transparencia administrativa. 

- Xestión de seguridade de presas e encoros: creado para controlar o cumprimento 

dos requisitos de seguridade das presas. 

- Plan Hidrolóxico Nacional: nel vemos reflectidas medidas necesarias para a 

coordinación dos diferentes plans hidrolóxicos de cuncas e a solución para as 

posibles alternativas que aqueles ofrezan. 

- Plan Nacional de Calidade das Augas: o plan insiste na necesidade imperiosa de 

asegurar a xestión das instalacións , xa que de nada serve construír 

infraestruturas se non se explotan e manteñen adecuadamente. Expón a 

necesidade de xeneralizar sistemas eficaces de depuración e edes de 

saneamento que conduzan todas as augas residuais ás depuradoras. 

- Plan Nacional de regadíos: plan baseado no consenso, a cooperación e a 

colaboración entre o Estado e as Comunidades Autónomas nunha tarea común 

na que concorren dous ámbitos competenciais chamados ao fomento e 

desenvolvemento ordenado dos regadíos de España. 
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- Programa de Vixilancia Ambiental do Plan Nacional de Regadíos: con este 

programa proporciónase información para as administracións públicas, entidades 

e persoas privadas e para o público en xeral sobre a situación ambiental do 

regadío español e pretende servir de apoio aos responsables das decisións 

políticas de regadío a partir da experiencia obtida sobre o terreo. 

- Plans especiais de sequía dos organismos de cunca: o seu obxetivo principal e 

garantir a dispoñibilidade da auga requerida para asegurar a saúde e a vida da 

poboación, evitar os efectos negativos da sequía sobre o estado ecolóxico das 

masas de auga, minimizar os efectos negativos sobre o abastecemento urbano, 

minimizar os efectos negativos sobre as actividades económicas e definir 

mecanismos para a previsión e detección de situacións de sequía e asegurar a 

transparencia e participación pública no desenvolvemento dos plans. 

Áreas protexidas 

Con respecto a este apartado, estableceuse a Orde ARM/2444/2008, a través da cal se 

aprobou o Programa de Acción Nacional de Lucha contra a Desertificación. Segundo o 

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación dito programa ten como obxectivo 

principal “contribuír ao desenvolvemento sostible das zonas afectadas do territorio 

nacional e, en particular, a prevención da degradación das terras e a recuperación de 

terras desertificadas”. 

En canto ao Real Decreto 1421/2006 de 1 de decembro (modificación do Real Decreto 

1997/1995 de 7 de decembro), este determina as medidas que contribúen a garantizar a 

biodiversidade mediante a protección dos hábitats naturais, da fauna e flora silvestres. 

O Plan Director da Rede de Parques Naturais foi aprobado co Real Decreto 1803/1999, 

mentres que o Real Decreto 439/1990 encárgase da regulación do Catálogo Nacional de 

Especies Ameazadas. 

Calidade e avaliación medioambiental 

Neste apartado trátase a prevención e xestión de residuos: o Plan Nacional Integral de 

Residuos de España (PNIR) inclúe os residuos domésticos e similares, os residuos de 

lexislación específica, os chans contaminados e algúns residudos agrarios e industriais 

non perigosos. O plan inclúe, ademais, a Estratexia de Reducción de Vertidos de Residuos 

Biodegradables que contribue a alargar a vida dos vertedoiros e a reducir o seu impacto 

sobre o entorno. 
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Biodiversidade 

A biodiversidade é un elemento moi importante. A Lei 42/2007 regula o Patrimonio 

Natural e a Biodiversidade considerando a importancia de manter en bo estado os 

procesos ecolóxicos esenciais. A preservación dos diversos elementos que conforman o 

medio ambiente no seu conxunto correspóndese co seu obxectivo fundamental. 

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico tamén establece unha 

serie de plans e estratexias para protexer a biodiversidade de España: 

- Plan de Acción Español contra o tráfico e o furtivismo de especies silvestres: o 

plan pretende potenciar a coordinación interministerial e implicar activamente a 

sociedade civil para así responder eficazmente aos graves problemas xerados 

polas actividades ilegais contra a biodiversidade e as conexións de estas con 

redes delictivas que ameazan a seguridade das persoas e comprometen o 

desenvolvemento sostible das vilas. 

- Plan sectorial de turismo de natureza e biodiversidade: recolle como principios 

inspiradores a promoción do uso ordeado dos recursos para garantir o 

aproveitamento sostible do patrimonio natural e a integración dos requerimentos 

da conservación, uso sostible, mellora e restauración do patrimonio natural e a 

biodiversidade nas políticas sectoriais. 

- Plan Estratéxico do Patrimonio Natural e a Biodiversidade 2011-2017: incorpora 

os compromisos adquiridos polo país no ámbito internacional e comunitario en 

materia de biodiversidade, en particular os derivados do Plan Estratéxico do 

Convenio das Nacións Unidas sobre Diversidade Biolóxica e a Estratexia Europea 

sobre Biodiversidade. 

- Plan Estratéxico Español para a Conservación e Uso Racional das Humidades: 

xorde dunha reunión da Conferecia das Partes Contratantes do Convenio de 

Ramsar no que se demandaba aos países membros do Convenio que 

establecesen políticas nacionais para as súas humidades. 

- Plan nacional de actuacións prioritarias en materia de restauración hidolóxico-

forestal, control da erosión e defensa contra a desertificación: os obxetivos 

principais deste plan son principalmente a constitución dun marco xeral para o 

desenvolvemento dos traballos de restauración, conservación e mellora da 

cuberta vexetal protectora, é dicir, o mantemento e mellora da función protectora 

dos bosques sobre os recursos do chan e a auga, o control da erosión e a mellora 

do réxime hídrico.  
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- Estratexia Española para a Conservación e o Uso Sostible dos Recursos Xenéticos 

Forestais: plantéase coma un marco de traballo para o apoio, desenvolvemento e 

coordinación das actividades e programas de conservación e mellora xenética 

forestal que faciliten a cooperación e a integración das iniciativas levadas a cabo 

dende as distintas administracións e organismos. O obxetivo final e a 

conservación e uso sostible de recursos xenéticos forestais en España, 

preservando así a cpacidade de evolución e garantindo o seu uso as xeracións 

futuras. 

Cambio climático e enerxías renovables 

O quecemento global e, consecuentemente, o cambio climático, son algúns dos temas 

máis preocupantes da actualidade. Polo tanto, a lexislación ambiental española tamén 

trata estes aspectos. 

Para comezar, a Orde ITC/3366/2010 do 29 de decembro determina o cálculo do coste 

unitario do dereito de emisión de dióxido de carbono por parte das centrais eléctricas. 

En segundo lugar, aprobouse a Lei 13/2010 de 5 de xullo (modificación da Lei 1/2005 de 

9 de marzo), mediante a que se regula a emisión de gases de efecto invernadoiro. 

En último lugar, destacamos a Lei 40/2010 de 29 de decembro a cal se encarga de regular 

o almacenamento xeolóxico de CO2. O seu fin é lograr a incorporación da Directiva 

2009/31/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de abril de 2009 no ordenamento 

interno español. 

O Miteco (Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico) tamén estableceu 

unha serie de plans para contribuír á loita contra o cambio climático: 

- Plan Nacional de asignación de dereitos de emisión 2005-2007/2008-2012. 

- Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC): o obxectivo do 

plan é identificar con claridade os problemas que se pretende solventar. Neste 

caso serían a descarbonización, a eficiencia enerxética, a seguridade enerxética, 

o mercado interior da enerxía, a investigación e innovación e competitividade. 

- Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático (PNACC): o seu principal 

obxectivo é lograr a integración de medidas de adaptación ao cambio climático 

baseadas no mellor coñecemento disponible en todas as políticas sectoriais e de 

xestión dos recursos naturais que sexan vulnerables ao cambio climático para 

contribuir así ao desenvolvemento sostible ao longo do século XXI. 
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O Real Decreto 1565/2010 de 19 de novembro regula aspectos asociados á produción de 

enerxía eléctrica en réxime especial. Ademais, modifica a prima recibida a cambio da 

venda de enerxía xerada en centrais solares fotovoltaicas. Pola súa parte, o Real Decreto 

1614/2010 de 7 de decembro regula e modifica aspectos relacionados coa enerxía 

eléctrica creada a partir de tecnoloxía solar termoeléctrica e solar. 

A lexislación ambiental a nivel estatal tamén recolle o Real Decreto 1031/2007 do 20 de 

xullo, que trata os mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Kioto, un protocolo da 

Convención no Marco das Nacións Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Cabe 

destacar tamén o Plan Nacional de Asignación de Dereitos de Emisión de Gases de Efecto 

Invernadoiro, aprobado mediante o Real Decreto 1370/2006 do 24 de novembro que 

posteriormente foi modificado polo Real Decreto 1030/2007, cambiado de novo máis 

adiante co Real Decreto 1402/2007. 

O Real Decreto Lei 5/2004 do 27 de agosto, o Real Decreto 1315/2005 e o Real Decreto 

1264/2005 comparten unha mesma característica: os tres regulan as emisións de gases. 

A Orde PRE/3420/2007 de 14 de novembro aproba a asignación individual dos dereitos 

para emitir gases de efecto invernadoiro. Tamén analizamos a Orde PRE/2827/2009 de 

19 de outubro que modifica as contías das aiginacións sectoriais establecidas no Plan 

Nacional de Asignación de Dereitos de Emisións de Gases de Efecto Invernadoiro. 

Transportes 

O apartado dos transportes tamén conta con leis, como a Lei 1/2005 de 9 de marzo, 

vinculada á regulación da emisión de gases de efecto invernadoiro. 

Cómpre mencionar tamén a Estratexia Española de Mobilidade Sostible presentada polo 

Miteco. É unha estratexia aprobada polo Consello de Ministros o 30 de abril que surxe 

para garantir unha movilidade sostible, é dicir, que os nosos sistemas de transporte 

respondan as necesidades económicas, sociais e ambientais, reduciendo ao máximo as 

suas respercusións negativas (baixo nivel de carbono). 

Esta estratexia consta de 48 medidas estruturadas en 5 ámbitos: territorio, planificación 

do transporte e infraestuturas, cambio climático e redución da dependencia enerxética, 

calidade do aire e do ruido, seguridade e saúde e xestión da demanda. Son medidas nas 

se presta especial importancia a fomentar o uso dunha movilidade alternativa ao vehículo 

privado e o uso de modos más sostibles. 
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Como xa se sabe, a violación destas leis, reais decretos e ordes conleva a unha sanción. 

Dentro do Código Penal atopamos a Lei Orgánica 10/1995 de 23 de decembro a cal 

recolle que “os delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección 

del patrimonio histórico y del medio ambiente”. Todo aquel que provoque emisións ou 

calquera efecto que vaia en contra do medio ambiente e das normas xurídicas que o 

protexen, poderá ser condenado a entre 6 meses e 2 anos de cárcere. Por outra parte, se 

estas conductas desequilibran os sistemas naturais, a pena poderá ser de entre 2 e 5 

anos. Incluso pode ser superior se, ademais, se pon en risco a saúde das persoas.  

No Código Penal pódese atopar unha gran variedade de sancións, entre as que tamén 

teñen cabida as multas. Tamén se recollen os delitos relativos á protección da flora, da 

fauna e dos animais domésticos. Os actos que prexudiquen especies ameazadas, por 

exemplo, son sancionados cunha pena de entre 6 meses e 2 anos, cunha multa de entre 

8 e 24 meses ou cunha inhabilitación especial para a profesión. 

Calidade do aire 

Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. Boletín 

Oficial do Estado, núm. 275 de 16 de novembro de 2007, pp. 46962 a 46987. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19744 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo á mellora da calidade ddoo aire. Boletín 

Oficial do Estado, núm. 25 de 29 de enero de 2011, pp. 9574 a 9626. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1645 

 Resolución de 30 de abril de 2013, dá Direción Xeral de Calidade e Evaluación Ambiental 

e Medio Natural, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 12 de abril de 

2013, polo que se aproba o Plan Nacional de Calidade do Aire e Protección da Atmosfera 

2013-2016: Plan Aire. Boletín Oficial do Estado, núm. 123, de 23 de maio de 2013, pp. 

39261 a 39262. https://www.boe.es/eli/es/res/2013/04/30/(3)/con 

Augas 

Lei 41/2010, de 29 de decembro, de protección do medio mariño. Boletín Oficial do Estado, 

núm. 317 de 30 de decembro de 201o, pp. 108464 a 108488 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20050 

Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas. Boletín Oficial do Estado, núm. 181, de 29 de xullo 

de 1988, pp. 23386 a 2340. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18762 
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Real Decreto 1514/2009 de 2 de outubro, polo que regula a protección das augas 

subterráneas contra a contaminación e o deterioro. Boletín Oficial do Estado, núm. 255, 

de 22 de outubro de 2009, pp. 88201 a 88215. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-16772 

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo, polo que se establece a normativa xeral sobre 

vertidos de substancias perigosas dende terra ao mar. Boletín Oficial do Estado, núm. 64, 

de 16 de marzo de 1989, pp. 7359 a 7362. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-

A-1989-6150 

Real Decreto Lexislativo 1/2001 de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da 

Ley de Augas. Boletín Oficial do Estado, núm. 176, de 24 de xullo de 2001, pp. 26791 a 

26817.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14276 

Real Decreto Lei 4/2007 de 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da Lei de 

Augas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo. Boletín Oficial do 

Estado, núm. 90, de 14 de abril de 2007, pp. 16450 a 16451. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7865 

Lei de Costas de 1988, de 28 de xullo, de Costas. Boletín Oficial do Estado, núm. 181, de 

29 de xullo de 1988, pp. 23386 a 23401. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

1988-18762 

Plan de Impulso ao Medio Ambiente para a Adaptación ao Cambio Climático en España 

(PIMA Adapta). https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-

seguimiento/pima-adapta/PIMA.aspx 

Resolución da Dirección Xeral de Obras Hidráulicas e Calidade das Augas pola que se fai 

público ser adxudicada a consultoría e asistencia para a tramitación inscripción erevisión 

de aproveitamentos na Sección A do rexistro de augas, na cunca hidrográfica do norte. 

Programa Alberca. Boletín Oficial do Estado, núm. 285, de 28 de novembro de 2003, pp. 

10109 A 10109. https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2003-285044 

Plan de choque tolerancia cero de vertidos. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-

aguas-residuales/prevencion-contaminacion-vertidos/ptolerancia.aspx 

Rede de seguemiento das augas superficiais. https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-

y-sig/ide/descargas/agua/red-seguimiento-aguas-superficiales.aspx 
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Estratexia Nacional de Restauración de Ríos 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-

publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/ 

Programa de voluntariado de ríos. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-

publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/programa-

voluntariado/voluntariado.aspx 

Proxecto LINDE, Delimitación do Dominio Público Hidráulico. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-

publico-hidraulico/delimitacion-dph-proyecto-linde/ 

Plans de xestión de risco inundación. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-

inundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/Enlace_documentacion_PGRI.aspx 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi 

Xestión de seguridade de presas en encoros. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-

seguridad-presas/ 

Lei 10/2001, de 5 de xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional. Boletín Oficial do Estado, 

núm.161, de 16 de xullo de 2001, pp. 24228 a 24250. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-13042 

Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, polo que se aproba o Plan Nacional de Regadíos. 

Boletín oficial do Estado, núm. 101, de 27 de abril de 2002, pp. 15558 a 15566. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-8129 

Lei 21/2013, de 9 de decembro, de evaluación ambiental. Boletín Oficial do Estado, 

núm.296, de 11 de decembro de 2013, pp. 98151 a 98227. (Programa de Vixilancia 

Ambiental do Plan Nacional de regadíos). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12913 

Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los planes 

especiales de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española de las 
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demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al ámbito de 

competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica del 

Cantábrico Oriental. Boletín Oficial do Estado, núm 311, de 26 de decembro de 2018, pp. 

127264 a 127267. (Plans especiais de sequía dos organismos de cunca) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17752 

Áreas protexidas 

Orde ARM/2444/2008, de 12 de agosto, pola que se aproba o Programa de Acción 

Nacional de Loita contra a Desertificación en cumprimento da Convención de Nacións 

Unidas de Loita contra Desertificación. Boletín Oficial do Estado, núm. 200, de 19 de 

agosto de 2008, pp.34836 a 34837. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2008-14048 

Real Decreto 1421/2006 de 1 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 

1997/1995, de 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuir a garantir 

a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna 

silvestres. Boletín Oficial do Estado, núm. 288, de 2 de decembro de 2006, pp. 42516 a 

42518. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21066 

Real Decreto 1803/1999, de 26 de novembro, polo que se aproba o plan director da rede 

de parques nacionais. Boletín Oficial do Estado, núm. 297, de 13 de decembro de 199, 

pp.42932 a 42943. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23713 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, polo que se regula o Catálogo Nacional de 

Especies en amenaza. Boletín Oficial do Estado, núm. 82, de 5 de abril de 1990, pp. 9468 

a 9471. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-8432 

Calidade e avaliación medioambiental 

Plan Nacional Integrado de Residuos de España (PNIR), de 20 de xaneiro de 2009, Boletín 

Oficial do Estado, núm. 49, de 26 de febreiro de 2009, pp. 19893 a 20016. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2009/01/20/(4) 

Biodiversidade 

Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, Boletín Oficial 

do Estado, núm. 299, de 14 de decembro de 2007, pp. 51275 a 51327. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/13/42 
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Plan de Acción Español contra o tráfico e o furtivismo de especies silvestres, de 4 de abril 

de 2018, Boletín Oficial do Estado, núm. 87, de 10 de abril de 2018, pp. 37365 a 37384. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2018/04/04/(2) 

Real Decreto 416/2014, de 6 de xuño, polo que se aproba o Plan sectorial de turismo de 

natureza e biodiversidade 2014-2020, Boletín Oficial do Estado, núm. 147, de 18 de xuño 

de 2014, pp. 46026 a 46048. https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/06/416 

Real Decreto 1274/2011, de 16 de setembro, polo que se aproba o Plan estratéxico do 

patrimonio natural e da biodiversidade 2011-2017, Boletín Oficial do Estado, núm. 236, de 

30 de setembro de 2011, pp. 103071 a 103280. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/09/16/1274 

Plan Estratéxico Español para a Conservación e Uso Racional das Humidades 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-

conectividad/conservacion-de-humedales/ch_estratg_plan_estrategico_curh.aspx 

Plan nacional de actuacións prioritarias en materia de restauración hidrolóxico-

forestal,control da erosión e defensa contra a desertificación. 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-

restauracion-forestal/restauracion-hidrologico-forestal/rhf_plan_restauracion.aspx 

Estratexia Española para a Conservación e o Uso Sostible dos Recursos Xenéticos 

Forestais. https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-

forestal/recursos-geneticos-forestales/rgf_estrategias_conservacion.aspx 

Cambio climático e enerxías renovables 

Orde ITC/3366/2010, de 29 de decembro, pola que se establece a metodoloxía de cálculo 

do coste unitario dos dereitos de emisión de CO2 asignados ás centrais de xeración 

eléctrica obrigadas a participar no proceso de resolución de restricións por garantía de 

suministro a efectos da liquidación provisional e definitiva de ditas centrais cando son 

incluídas no plan de funcionamento semanal, Bolentín Oficial do Estado, núm. 317, de 30 

de decembro de 2010, pp. 108734 a 108738. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2010/12/29/itc3366 

Lei 13/2010, de 5 de xullo, pola que se modifica a Lei 1/2005, de 9 de marzo, pola que se 

regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro,para 

perfeccionar e ampliar o réxime xeral de comercio de dereitos de emisión e incluír a 
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aviación no mesmo, Boletín Oficial do Estado, núm. 163, de 6 de xullo de 2010, pp. 59586 

a 59627. https://www.boe.es/eli/es/l/2010/07/05/13 

Lei 40/2010, de 29 de decembro, de almacenamento xeolóxico de dióxido de carbono, 

Boletín Oficial do Estado, núm. 317, de 30 de decembro de 2010, pp. 108419 a 108463. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20049 

Real Decreto 1370/2006, de 24 de novembro, polo que se aproba o Plan Nacional de 

Asignación de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, 2008-2012, Boletín 

Oficial do Estado, núm. 282, de 25 de novembro de 2006, pp. 41320 a 41440. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/11/24/1370 

Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC). 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx 

Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático (PNACC), de 12 de decembro de 2016, 

Boletín Oficial do Estado, núm. 309, de 23 de decembro de 2016, pp. 90315 a 90330. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2016/12/12/(3) 

Transportes 

Real Decreto 1565/2010, de 19 de novembro, polo que se regulan e modifican 

determinados aspectos relativos á actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime 

especial, Boletín Oficial do Estado, núm. 283, de 23 de novembro de 2010, pp. 97428 a 

97446. https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/11/19/1565 

Real Decreto 1614/2010, de 7 de decembro, polo que se regulan e modifican 

determinados aspectos relativos á actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de 

tecnoloxías solar, termoeléctrica e eólica, Boletín Oficial do Estado, núm. 298, de 8 de 

decembro de 2010, pp. 101853 a 101859. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/12/07/1614 

Real Decreto 1031/2007, de 20 de xullo, polo que se desenvolve o marco de participación 

nos mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Kioto, Boletín Oficial do Estado, núm 

174, de 21 de xullo de 2007, pp. 31835 a 31839. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1031 

Real Decreto 1402/2007 de 29 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 

1370/2006, de 24 de novembro, polo que se aproba o Plan Nacional de Asignación de 

dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, 2008-2012, Boletín Oficial do Estado, 
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núm. 260, de 30 de outubro de 2007, pp. 44051 a 44054. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/29/1402 

Real Decreto Lei 5/2004, de 27 de agosto, polo que se regula o réxime do comercio de 

dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, Boletín Oficial do Estado, núm.208, 

de 28 de agosto de 2004, pp. 30096 a 30111. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2004/08/27/5 

Real Decreto 1315/2005, de 4 de novembro, polo que se establecen as bases 

dossistemas de seguimento e verificación de emisións de gases de efecto invernadoiro 

nas instalacións incluídas no ámbito de aplicación da Lei 1/2005, de 9 de marzo, pola que 

se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, 

Boletín Oficial do Estado, núm. 268, de 9 de novembro de 2005, pp. 36674 a 36677. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/11/04/1315 

Real Decreto 1264/2005, de 21 de outubro, polo que se regula a organización e 

funcionamento do Rexistro nacional de dereitos de emisión, Boletín Oficial do Estado, 

núm. 253, de 22 de outubro de 2005, pp. 34662 a 34670. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/10/21/1264 

Orde PRE/3420/2007, de 14 de novembro, pola que se publica o Acordo de Consello de 

Ministros polo que se aproba a asignación individual de dereitos de emisión de gases de 

efecto invernadoiro s instalacións incluídas no Plan Nacional de Asignación de dereitos 

de emisión de gases de efecto invernadoiro, 2008-2012, Boletín Oficial do Estado, 

núm.284, de 27 de novembro de 2007, pp. 48609 a 48651. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2007/11/14/pre3420 

Orde PRE/2827/2009, de 19 de outubro, pola que se modifican as contías das asignacións 

sectoriais establecidas no Plan Nacional de Asignación de Dereitos de Emisión de Gases 

de Efecto Invernadoiro, 2008-2012, aprobado polo Real Decreto 1370/2006, de 24 de 

novembro, Boletín Oficial do Estado, núm. 256, de 23 de outubro de 2009, pp. 88371 a 

88374. https://www.boe.es/eli/es/o/2009/10/19/pre2827 

Lei 1/2005, de 9 de marzo, pola que se regula o réxime de comercio de dereitos de emisión 

de gases de efecto invernadoiro, Boletín Oficial do Estado, núm. 59, de 10 de marzo de 

2005. https://www.boe.es/eli/es/l/2005/03/09/1/con 
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Estratexia Española de Mobilidade Sostible (EEMS) de 30 de abril. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-

publica/estrategia_esp_movilidad.aspx 

Código penal 

Lei Orgánica 10/1995, de 23 de decembro, do Código Penal, Boletín Oficial do Estado, 

núm. 281, de 24 de novembro de 1995, pp. 33987 a 34058. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10 
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2.4. Lexislación existente a nivel europeo 

A Unión Europea (UE) posee uns dos estándares medioambientais máis elevados do 

mundo, desenvolvidos durante decenios. Ademais, a política medioambiental da UE 

axuda a que a súa economía sexa máis respetuosa co medio ambiente, protexendo os 

recursos naturais de Europa e preservando a saúde e o benestar dos cidadáns desta. 

A UE intervén na xestión de residuos e de augas e na protección do solo, da natureza e da 

biodiversidade para vencer os grandes desafíos aos que se enfronta, como o cambio 

climático ou a presión atmosférica. 

Loita contra o cambio climático 

A Unión Europea leva a cabo unha política de cambio climático e intenta erradicar 

problemas relacionados coa enerxía, o transporte e a actividade das empresas. 

Política de cambio climático  

Esta política de cambio climático consta de 5 apartados: 

1. Economía hipocarbónica (Acordo de París, 2016): co obxectivo de evitar as 

catastróficas consecuencias do quentamento global, internacionalmente acordouse 

conter o cambio climático por debaixo dos 2ºC. Para iso, a UE pretende reducir as 

emisións de gases de efecto invernadoiro entre un 80% e un 95% de aquí a 2050 

respecto aos niveis de 1990. 

2. Regramento 2018/1999 sobre a Gobernanza da Unión da Enerxía: este reglamento 

pretende asegurarse de que os países da UE cumplan cos obxectivos do Marco de 

Actuación en materia de clima e enerxía de 2030 e cos do Acordo de París sobre o 

cambio climático. 

3. Réxime de comercio de dereitos de emisión: para reducir as emisións de gases de 

efecto invernadoiro nun 40% de aquí a 2030, a UE implantou un sistema de comercio 

de dereitos de emisión. Desta maneira, dende 2005 as centrais eléctricas, o tráfico 

de aeronaves e os sectores industriais de alto consumo enerxético deben entregar 

un número de dereitos de emisión que se corresponda coas súas emisións.  

4. Directiva 2007/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á evacuación e 

xestión dos riscos de inundación: aos países da UE esíxeselles recopilar información 

e avaliar o risco de inundación en rexións costeiras e cuncas hidrográficas (ademais 

de revisalo cada 6 anos) así como establecer plans de xestión do risco de 

inundación.5 
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5. Regramento nº 995/2010 sobre as obligacións dos axentes que comercializan 

madeira e produtos de madeira:  a UE esixe aos axentes que comercializan estes 

produtos que actúen baixo o principio de “dilixencia debida”, isto é, que actúen 

razonablemente e con prudencia asegurándose de que os seus produtos cumplen 

esta norma.  

 Enerxía limpa e eficiente  

1. Directiva 2003/96/CE. Reestruturación do sistema da UE de imposición dos 

produtos enerxéticos e da electricidade: O seu obxectivo é garantir o correcto 

funcionamiento do mercado único da enerxía da UE (evitando as distorsións do 

comercio e da competencia). Tamén pretende lograr a transición cara unha 

economía competitiva de alta eficiencia enerxética e con un baixo nivel de 

emisións de carbono. A directiva aplica uns niveles mínimos de impostos, pero 

con algunhas excepcións: 

a. Os produtos enerxéticos empregados para calefacción, agricultura, 

motores estacionarios e a maquinaria de construción e obras públicas 

poden ser gravados a niveles inferiores que os carburantes de 

automoción. 

b. Pódese aplicar un imposto máis reducido aos gasóleos de automoción 

comerciais, cando se utilizan en transporte de mercancías por 

carreteira ou transporte de pasaxeiros. 

c. Estes impostos non se aplican a sectores de elevado consumo 

enerxético (como pode ser a metalurxia) nin a productos enerxéticos 

de dobre uso que se utilizan tanto para calefacción como para outro 

fin (por exemplo, a produción de determinadas sustancias químicas). 

2. A eficiencia enerxética: A UE estableceu unha serie de regramentos sobre o 

deseño enerxético de fontes luminosas e mecanismos de control independientes 

(Regramento 2019/2020), aparatos de refrixeración con función de venta directa 

(Regramento 2019/2024), equipos de soldadura eléctricos (Regramento 

2019/1784) e pantallas electrónicas (Regramento 2019/2021), entre outros. O 

obxectivo e acadar unha maior eficiencia enerxética dos productos e dos 

materiais para así obter un maior reciclado e un aumento da vida útil.   

3. Directiva 2009/28/CE. Fomento do uso de enerxía procedente de fontes 

renovables: esta directiva establece as normas para o uso de enerxías renovables. 

O seu obxectivo é reducir as emisións de gases que provoquen o efecto 

invernadoiro para que en 2020 representen o 20% da enerxía da UE.  
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Un transporte máis limpo  

1. Regramento 2015/757 relativo ao seguimento, notificación e verificación das 

emisións de dióxido de carbono xeradas polo transporte marítimo: En 2015, as 

emisións do transporte marítimo da UE representaban un porcentaxe do 4% 

respecto ás emisións totais. Se non se tomasen medidas, este número seguiría 

aumentando ata 2050. Este é o motivo polo que se implantou un sistema de 

seguimento, notificación e verificación para todos os buques cun arqueo bruto 

superior ás 5000 toneladas.  

2. Enerxía limpa para o transporte: Europa abastece o seu sistema de transporte 

principalmente con petróleo importado. Isto supón un custo considerable e, 

ademais, é insostible en termos medioambientais. A raíz disto, a UE fixou como 

obxectivo o feito de acadar o 10% en enerxías renovables no transporte.  

3. Directiva 1999/62/CE sobre a aplicación de gravámenes aos vehículos pesados 

de transporte de mercadorías pola utilización de determinadas infraestruturas: O 

transporte de mercadorías en vehículos pesados aumentou de forma constante 

nas dúas últimas décadas. A UE establece unha estratexia que permita reducir 

esas emisións así coma o consumo de combustible dos vehículos pesados.  

4.  Programa de Acción e Desenvolvemento para a Navegación e as Vías Navegables 

en Europa (NAIADES) e Programa Marco Polo II: o programa NAIADES presenta 

unha estratexia que permite facer máis atractivo e viable o uso da navegación. 

Esta estratexia está baseada no investimento en modernización e innovación dos 

buques, na mellora das condicións laborais e a formación, na mellora das 

infraestruturas e na modernización da imaxe anticuada da navegación. Pola súa 

parte, o programa Marco Polo II pretende desviar as mercadorías do transporte 

polas estradas a outros modos máis compatibles co medio ambiente, como 

poden ser o transporte maritimo ou fluvial.  

A responsabilidade medioambiental das empresas 

1. Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidade medioambiental en relación coa 

prevención e reparación de danos: a responsabilidade das empresas está 

baseada no principio de “quen contamina paga”. Isto é, unha empresa é 

responsable dos danos que provoque sobre os recursos hídricos, o solo ou as 

especies e hábitats naturais protexidos. O que se busca é que, en caso de existir 

unha ameaza de dano, sexan tomadas as medidas preventivas necesarias ou, en 

caso de que se producise xa o ano, as autoridades sexan informadas co fin de 

evitar un dano maior e adoptar as accións reparadoras. De todos os xeitos, hai 

unha serie de excepcións nas que non se considera responsabilidade da empresa:  
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a. Conflitos armados.  

b. Desastres naturais. 

c. Riscos nucleares. 

d. Se o dano é causado por un terceiro a pesar de existir medidas de 

seguridade adecuadas. 

e. Se o dano se produce como consecuencia do cumplimento dunha 

instrucción oficial. 

Contaminación atmosférica 

 Contaminantes atmosféricos  

1. Convenio de Estocolmo (2006): os contaminantes orgánicos persistentes 

provocan danos tanto na saúde das persoas coma no medio ambiente. Este 

Convenio baséase na eliminación segura e na redución da produción e do uso 

destas sustancias. 

2. Convenio de Ginebra (1981): A contaminación atmosférica transfronteiriza a gran 

distancia fai referencia á liberación de sustancias sobre a atmosfera que chegan 

a perxudicar a saúde humana e o medio ambiente doutro país, sen que sexa 

posible distinguir de onde proveñen. Neste Convenio, os países da UE 

comprométense a traballar conxuntamente para reducir as súas descargas de 

contaminantes atmosféricos, cooperando política e científicamente.  

3. Protocolo de Montreal (1987): A capa de ozono protéxenos da radiación 

ultravioleta emitida polo sol, pero hai unha serie de sustancias químicas artificiais 

que a esgotan. Co obxectivo de protexela, este Protocolo prohibe algunhas das 

máis perigosas como os clorofluorocarburos (CFC) e pretende reducir 

gradualmente a produción e consumo de case un cento delas.  

4. Directiva 2009/126/CE relativa á recuperación de vapores de gasolina durante a 

repostaxe dos vehículos nas estacións de servizo: a gasolina é unha mezcla de 

compostos volátiles que se evaporan fácilmente no aire, agravando os problemas 

de contaminación. Esta directiva pretende que se recuperen os vapores de 

gasolina nocivos que se desprenden durante a repostaxe dun vehículo nunha 

estación de servizo. Para que isto sexa posible, as estacións de servizo novas, 

renovadas e as situadas cerca de vivendas deben dotar os seus surtidores de 

gasolina cun sistema de recuperación de vapores, que permita capturar polo 

menos o 85% do vapor do gasolina. 
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Vehículos de motor  

A UE intenta estimular un mercado de vehículos limpos e enerxéticamente eficientes 

atendendo a criterios de consumo de enerxía e especialmente de emisións de CO2.  

Industria  

1. Directiva 2015/2193 sobre a limitación das emisións á atmosfera de 

determinados axentes contaminantes procedentes das instalacións de 

combustión medianas: establece normas para controlar as emisións á atmosfera 

de dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitróxeno e po das 

instalacións de combustión medianas. A Intención é reducir os posibles efectos 

nocivos para a saúde humana e o medio ambiente. Deste xeito, todas as 

instalacións de combustión medianas deben ter un permiso e estar rexistradas; 

ademais, deben informar ás autoridades dos seus respectivos países sobre o tipo 

de combustibles empregados e o número previsto de horas de funcionamento 

anuais. Con todo, a determinadas instalacións non se lles aplica a norma. Son as 

seguintes:  

a. Fornos con batería de coque 

b. Turbinas de gas e motores de gas e gasóleo, sempre e cando se utilicen 

en plataformas mariñas  

c. Reactores empregados na industria química 

d. Actividades secundarias de investigación, desenvolvemento ou 

experimentación 

Xestión de residuos  

Marco xeral 

1. Directiva 2008/98/CE sobre os residuos. A lexislación establece: unha xerarquía 

de residuos, a obligación do produtor orixinal a aceptar e eliminar os produtos 

devoltos tras ser utilizados e a pagar os custos da xestión deses residuos, a 

xestión dos residuos sen que supoña riscos para o medio ambiente ou provoque 

incomodidades e o control dos residuos perigosos. 

2. Directiva 1999/31/CE relativa ao verquido de residuos: hai moitas maneiras 

distintas de eliminar residuos. Unha das máis comúns é enterralos no chan, mais 

tamén é moi pouco sostible e debe reducirse ao mínimo. Ademais, cada país ten 

o deber de reducir progresivamente a cantidade de residuos biodegradables 

destinados a vertedoiros e os operadores dos mesmos deben proporcionar 

información sobre o tipo e a cantidade de residuos que se van depositar. 
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3. Regramento nº 1013/2006 relativo aos traslados de residuos e o Convenio de 

Basilea: o presente regramento pretende lograr o traslado seguro de residuos 

entre países da UE e con países de fóra da Unión, de modo que establece normas 

para controlar os traslados de maneira que non afecten ao medio ambiente. Por 

outra parte, están prohibidas as exportacións de residuos perigosos. Ademais, 

todos os axentes implicados deben garantizar que a xestión do residuo se leve a 

cabo dunha maneira ambientalmente correcta. 

Residuos xerados polos bens de consumo  

1. Directiva 2019/904 sobre a redución do impacto de determinados produtos de 

plástico no medio ambiente: os plásticos de un só uso son moi habituais no noso 

día a día mais supoñen un gran impacto ambiental. Esta directiva pretende 

prohibir, a partir de xullo de 2021, todos os plásticos de un só uso sempre e cando 

teñan alternativa.  

2. Directiva 2005/64/CE relativa á homologación de tipo dos vehículos de motor no 

que concirne á súa aptitude para para a reutilización, o reciclado e a valorización: 

cada ano, os vehículos, ao final da súa vida útil, producen grandes cantidades de 

residuos. Con esta lexislación, inténtase que polo menos un 85% dos 

compoñentes e materiais cos que se deseñan poidan ser reempregados ou 

reciclados. Ademais, prohíbese o emprego de sustancias perigosas (chumbo, 

mercurio, etc.). Quedarían prohibidos produtos de plástico como cubertos, pratos 

bastoncillos de algodón, entre outros. Ademais, cada país da UE deberá adoptar 

medidas para reducir o consumo de produtos de plástico para os que non hai 

alternativas e sensibilizar aos consumidores sobre os produtos alternativos 

reutilizables. Por outra parte, determinados produtos de plástico desbotables 

deben levar unha marca claramente visible para informar aos consumidores das 

opcións adecuadas de xestión dos residuos deses produtos.  

3.  Directiva 2015/720 referida á redución do consumo de bolsas de plástico lixeiras: 

lévase a cabo a través de dúas medidas. Por unha parte, a imposición de taxas; 

por outra, a definición dun nivel de consumo máximo anual. 

4. Directiva 2006/66/CE relativa ás pilas e acumuladores e aos seus residuos: a 

eliminación dos residuos destes produtos é unha importante fonte de 

contaminación atmosférica, do chan e da auga. Esta lexislación trata de reducir a 

cantidade de sustancias perigosas cantidade de sustancias peligrosas (chumbo, 

mercurio ou cadmio) liberadas no medio ambiente a través de dúas medidas: 

a. Prohíbese a comercialización de pilas e acumuladores que conteñan 

mercurio ou cadmio por enriba dun umbral determinado. 
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b. Foméntase a recollida e o reciclado dos residuos de pilas e acumuladores, 

establecendo puntos de recollida próximos aos usuarios para que sexan 

recuperados polos produtores. Ademais, deben poder extraerse 

fácilmente e de forma segura, así que todos os aparellos que os incorporen 

deben levar instrucións que expliquen a extracción. Quedan excluídas 

desta norma as pilas e acumuladores que se utilicen en equipos 

destinados a protexer aos Estados ou a fins militares. 

Residuos xerados pola actividade humana  

1. Directiva 2006/21/CE sobre a xestión de residuos industriais: establece medidas 

para prever e reducir ao mínimo calquera efecto negativo sobre o medio ambiente 

e a saúde derivado da xestión dos residuos industriais. As entidades deben 

elaborar un plan de xestión de residuos que reduza a xeración de residuos e 

fomente a eliminación dos mesmos. Este plan debe incluír unha descripción dos 

residuos e as súas características, os métodos empregados para transportalos e 

tratalos, os procedementos de control e medidas preventivas de contaminación. 

2. Directiva 2019/883: instalacións portuarias receptoras a efectos da entrega de 

residuos xerados por buques: para protexer o medio mariño das repercusións 

negativas dos residuos xerados por buques, a partir de xuño de 2021, 

aplicaránselle a estes unhas tarifas indirectas que cubran os costes que lle 

supoñan aos portos. A cambio, terán dereito a desbotar os seus residuos nun 

porto, impedindo que vaian directamente ao mar.   

3. Directiva 86/278/CEE relativa á protección do medio ambiente e dos solos na 

utilización dos lodos de depuradora en agricultura: esta directiva establece 

normas para regular o emprego dos lodos como fertilizante polos agricultores 

para así evitar poñer en perigo a calidade dos solos e das augas. Deste xeito, 

queda prohibido o uso de lodos que superen o límite permitido de concentración 

de metaiss pesados tóxicos (cadmio, cobre, níquel, chumbo, zinc, mercurio, 

cromo); tamén queda prohibida a utilización de lodos na agricultura para pastos 

ou cultivos destinados ao pastoreo ou cultivos hortícolas e frutícolas durante o 

período de vexetación (excepto árbores frutais). 

Protección do solo 

O solo sustenta a produción do 90 % dos alimentos, fibras téxtiles e combustibles. 

Ademais, proporciona materias primas para as actividades dos sectores hortícolas e de 

construción. Tamén é esencial para a saúde do ecosistema, posto quepurifica e regula a 

auga, é o motor do ciclo dos nutrientes e constitée un depósito de xenes e especies que 
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fomenta a biodiversidade. É asimismo un sumidoiro de carbono a nivel mundial, de tal 

xeito que desenvolve unha función importante na posible ralentización do cambio 

climático e os seus impactos.  

No entanto, a nosa sociedade impón ao solo esixencias constantes e, a miúdo, 

contraditorias. A capacidade do solo para prestar servizos aos ecosistemas (producción 

de alimentos, depósito de biodiversidade e regulador dos gases, a agua e os nutrientes) 

está, por tanto, sometida a presión. No marco temporal dunha vida humana, o solo pode 

considerarse un recurso non renovable. Corresponde a nosa sociedade xestionalo de 

forma sostible para disfrutar dos seus beneficios. 

A pesares da amplia gama de actividades que dependen en última instancia do solo, non 

existe unha lexislación específica da UE na materia. Ata a data e a diferenza do que 

sucede coa agua e o aire, a protección do solo trátase indirectamente ou no marco de 

políticas sectoriais: agricultura e silvicultura, enerxía, auga, cambio climático, protección 

da natureza, residuos e produtos químicos.  

A falta dunha política de solos coherente na UE reflíctese na escasez de datos 

armonizados sobre os solos. No obstante, nos últimos anos, a UE levou acabo unha 

estratexia temática para a protección do solo, na que se propuxeron medidas cuxo 

obxetivo era a protección deste e a preservación da súa capacidade de levar a cabo 

funcións ecolóxicas, económicas, sociais e culturais. Esta estratexia inclúe o 

establecemento dun marco xurídico que permita protexer e utilizar o solo de forma 

sostible, a integración da política de protección do solo nas políticas nacionais e 

comunitarias, o reforzo da base de coñecementos e unha maior concienciación da 

poboación.  

A protección do solo na UE conta con varias directicas, convenios e regulacións: 

1. Directiva 2011/92/UE, tamén coñecida como a Directiva de evaluación de impacto 

ambiental (EIA) ou Directiva EIA, encargada da evaluación de determinados 

proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. 

2. O Convenio dos Alpes, cuxo obxetivo e salvaguardar a largo plazo o ecosistema 

natural dos Alpes e o seu desenvolvemento sostible, así como protexer os 

intereses económicos das poblacións residentes. 

3. O Convenio de Estocolmo, que se basa no principio de precaución e ten por 

obxetivo garantizar a eliminación segura dos produtos químicos, así como a 

redución da súa producción e o seu uso. 



 

108 

4. A Regulación 2017/852/UE, encargada da protección da saúde humana e do 

medio ambiente frente á exposición do mercurio e os seus compostos. 

5.  A Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, encargada de 

regular as emisión industriais. 

6. A Directiva 1999/31/CE, que busca prever ou reducir, na medida do posible, os 

efectos negativos do vertido en augas superficiais, augas subterráneas, no solo, 

no aire ou na saúde humana. 

7. A Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeo e do Consello, máis coñecida 

como A Directiva de captura e almacenamento de carbono (CAC), a cal  establece 

un marco xurídico que axuda a combater o cambio climático a través do 

almacenamento xeolóxico de CO2 en condicións seguras para o medio ambiente. 

Protección civil 

A asistencia de protección civil consiste na axuda gubernamental entregada 

inmediatamente despois dun desastre en Europa e en todo o mundo. A axuda toma a 

forma de asistencia en especie, despregue de equipos especialmente equipados ou 

expertos que evalúan e coordinan o apoio no campo. Cando un desastre abruma a 

capacidade dun país para contelo, outros estados participantes interveñen e brindan 

asistencia. Todos os Estados membros da UE, así como Islandia, Macedonia do Norte, 

Montenegro, Noruega, Serbia e Turquía están participando no Mecanismo de Protección 

Civil da Unión Europea.  

A Unión Europea (UE) é o principal benefactor de axuda humanitaria en todo o mundo. 

Esta axuda, en forma de financiación, suministro de bens, servizos ou asistencia técnica, 

ten por obxeto axudar a preparar e facer frente en condicións de emerxencia ás crisis que 

afectan seriamente á poboación no exterior da UE, tanto se se trata de desastres naturais 

ou de orixen humano como de crisis estruturais. 

A actuación da UE baséase nos principios humanitarios fundamentais de humanidade, 

neutralidade, imparcialidade e independencia. Consta de tres elementos: axuda de 

emerxencia, axuda alimentaria e a axuda aos refugiados e as persoas desprazadas. A 

Oficina Humanitaria da Comunidade Europea (ECHO) coordina esta acción e coopera 

estreitamente cos organismos socios que aplican a axuda in situ, en particular as Nacións 

Unidas e as organizacións non gubernamentais. 

A UE tamén intervén nalgúns problemas medioambientais que poden intervir e afectar 

directamente na protección civil, como as inundacións, os accidentes a causa de 
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sustancias químicas, os accidentes industriais que poden ter efectos fronteirizos e os 

accidentes relativos ao petróleo e ao gas mar adentro. 

Xestión dos recursos naturais, centrados na auga e na agricultura 

A auga é un recurso natural fundamental. Está contemplada na política de eficiencia de 

recursos da Unión Europea, así como nos marcos de política global das Nacións Unidas. 

Tanto a calidade como a cantidade de auga teñen un importante papel na xestión sostible 

deste recurso natural.  

A agricultura depende de numerosos recursos naturais, entre eles, a auga. Espérase que 

o cambio climático agrave a presión que existe sobre a auga e o sector agrícola con 

sequías e inundacións máis frecuentes e máis graves que, por consecuencia, afectarán 

aos solos agrícolas e esixirán unha adaptación por parte dos usuarios da auga, das 

explotacións, das rexións e dos Estados membros. 

Para avanzar nestos ámbitos fundamentais, deben abordarse as siguientes opcións 

prioritarias: 

1. Opcións para o uso sostible da auga e a mellora da eficiencia hídrica: 

a. Integrar mellor as prioridades hídricas nas políticas agrícolas e 

enerxéticas; medidas de xestión de concas hidrográficas a proba do clima 

e a biodiversidade. 

b. Reducir as pérdidas de auga, aumentar o aforro de auga e a eficiencia 

hídrica. 

c. Mellorar a toma de decisións mediante o suministro de mellor información 

e mellorar as normas de distribución da auga. 

d. Garantir un uso eficaz dos fondos da UE destinados á mellora da 

infraestrutura hídrica. 

2. Opcións para a ordenación do territorio con beneficios hídricos e edáfico: 

- Promover as prácticas sostibles de ordenación do territorio e xestión do solo 

a través de políticas adecuadas. 

- Adoptar boas prácticas para detectar riscos edáficos a escala rexional e local 

en toda a UE. 

3. Opcións para mellorar a xestión da auga e o solo a través de medidas da PAC: 

a. Garantir o reforzo e cumprimento adecuado dos requisitos de 

condicionalidade da PAC relacionados coa auga e as normas BCAM 

relacionadas co solo. 
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b. Utilizar os fondos PDR (Programas de Desenvolvemento Rural) para as 

inversións de capital só cando se demostren beneficios significativos para 

a auga e o solo; empregar salvagardas e criterios de subvencionabilidade 

para o aforro da auga. 

c. Empregar os fondos PDR para a ordenación do territorio só cando se 

demostren beneficios significativos para a auga e o solo en zonas 

prioritarias; evitar a dobre financiación. 

d. Garantir que os informes detallados sobre a PAC de 2017 e 2019 

demostren os resultados das medidas ecolóxicas do pilar 1 e o apoio PDR 

para a auga e o solo. 

Protección do medio ambiente 

Os cidadáns da UE contan con normativas medioambientais que figuran entre as máis 

estritas do mundo. A UE e os gobernos nacionais fixaron obxetivos claros que orientarán 

a política medioambiental europea ata 2020 e unha visión para máis alá (2050).  Para isto 

destínanse programas de investigación, lexislación e financiación cuxos obxetivos son: 

- Protexer, conservar e mellorar o capital natural da UE. 

- Convertir á UE nunha economía de baixas emisións, eficiente no uso dos recursos, 

ecolóxica e competitiva. 

- Protexer aos ciudadáns da UE das presións e riscos medioambientais para a 

saúde e o benestar. 

Protección da biodiversidade 

A Comisión Europea adoptou unha nova e ambiciosa estratexia para deter a pérdida de 

biodiversidade e servizos ecosistémicos na UE en 2020. A Estratexia ten o obxetivo de 

deter a pérdida da biodiversidade e a degradación dos servizos ecosistémicos na UE para 

o ano 2020. Tamén contén unha unha visión de futuro ata 2050, ano no que a 

biodiversidade da Unión Europea e os servizos ecosistémicos que ofrece deben estar 

protexidos, valorados e restaurados. 

A Estratexia, respaldada polo Consello de Ministros de Medio Ambiente en xuño de 2011, 

comprende seis obxetivos: 

- Unha mellor protección dos ecosistemas e un maior uso da infraestrutura verde. 

- Máis agricultura e selvicultura sostibles. 

- Unha mellor xestión das poboacións de peixes. 

- Controis sobre as especies exóticas invasoras. 
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- Unha maior contribución da UE na loita contra a pérdida de biodiversidade 

mundial. 

Loita contra o cambio climático 

Política de cambio climático 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE 

OF THE REGIONS. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. 

(2011, marzo 8). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:52011DC0112  

Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 

de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. Diario 

Oficial de la Unión Europea, nº L 328/1, de 21 de diciembre de 2013. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32018R1999  

Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, 

por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero en la Comunidad. Diario Oficial de la Unión Europea, nº L 275/32, de 

25 de octubre de 2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32003L0087  

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, 

relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Diario Oficial de la Unión 

Europea, nº L 288/27 de 6 de noviembre de 2007. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32007L0060  

Reglamento (UE) n ° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre 

de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan 

madera y productos de la madera. Diario Oficial de la Unión Europea, nº L 295/23, de 12 

de noviembre de 2010. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32010R0995  

Enerxía limpa e eficiente 

Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el 

régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 

Diario Oficial de la Unión Europea, nº L 283/51, de 31 de octubre de 2003. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32003L0096  
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Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se 

establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos 

de control independientes. Diario Oficial de la Unión Europea, nº L 315/209, de 5 de 

diciembre de 2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32019R2020  

Reglamento (UE) 2019/2024 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se 

establecen requisitos de diseño ecológico para los aparatos de refrigeración con función 

de venta directa. Diario Oficial de la Unión Europea, nº L 315/313, de 5 de diciembre de 

2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R2024  

Reglamento (UE) 2019/1784 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se 

establecen requisitos de diseño ecológico para los equipos de soldadura. Diario Oficial de 

la Unión Europea, nº L 272/121 de 25 de octubre de 2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32019R1784  

Reglamento (UE) 2019/2021 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se 

establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las pantallas electrónicas. Diario 

Oficial de la Unión Europea, nº L 315/241, de 5 de diciembre de 2019. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R2021  

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Diario Oficial de 
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2.5. Lexislación existente a nivel mundial 

Greenpeace 

En canto á lexislación a nivel mundial, debemos destacar algunhas medidas que levan a 

cabo distintas organizacións ambientalistas como Greenpeace, The Natury Conservance 

ou PNUMA (programa da ONU). Entre os obxectivos de Greenpeace destacan:  

(69 medidas de Greenpeace para protexer a vida e o planeta, 2019, recuperado de 

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Propuestas-de-

Greenpeace-para-las-elecciones-2019.pdf)   

- Reducir as emisións para o Estado español de polo menos un 55% en 2030 

respecto a 1990 e descarbonización completa para 2040.  

- Establecer o marco da regulación que dote de seguridade xurídica a transición a 

través dunha Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética e Ecolóxica que 

inclúa o modelo económico no seu conxunto e que estableza o marco lexislativo 

necesario para a inclusión doutros sectores clave a parte do enerxético como 

agricultura, residuos, industria ou turismo.  

- Acelerar a substitución das fontes de enerxía sucias e perigosas por renovables, 

con prioridade á participación da sociedade na xeración eléctrica renovable, o 

autoconsumo, o almacenamento, o libre intercambio e a xestión da demanda e 

poñer fin a calquera subvención ou incentivo que fomente o uso de enerxías 

sucias ou perigosas, incluídos os pagos por capacidade.  

- Frear o crecemento da demanda enerxética e fomentar o aforro, a eficiencia 

enerxética e a electrificación para a redución de gases de efecto invernadoiro.  

- Asegurar a fin da comercialización de novos turismos de combustión interna no 

ano 2028 para lograr un parque automobilístico con cero emisións en 2040 e 

definir 2050 como data límite para o peche das centrais térmicas de carbón e as 

nucleares.  

- Poñer en marcha un plan para que a transición enerxética 100% renovable sexa 

xusta para todas as persoas e rexións, que teña un análise previo, presuposto, 

datas e participación que faciliten e aceleren a transición a novas actividades 

produtivas sostibles con enfoque de xénero. A transición debe efectuarse con 

urxencia tanto do lado da produción como do consumo e en ningún caso se verá 

frada ou condicionada a medias irreais ou imposibles.  
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- Reducir nun 42% as emisións no sector agrícola en 2030 respecto ás súas 

emisións en 1990, garantindo a redución das emisións de N2O e metano que 

proveñen da fertilización química e da cabana gandeira.  

- Recoñecer o valor das áreas situadas fora dos espazos naturais protexidos e 

elaborar instrumentos de xestión para o mantemento dos bens e servizos 

ambientais que estas proporcionan á sociedade. Así coma ampliar as áreas 

protexidas do litoral, especialmente as terrestres para asegurar unha correcta 

xestión e evitar futuros desenrolos urbanísticos en lugares de gran valor.  

- Protección real das especies clave dos ecosistemas, coma as pradarías de 

fanerógamas mariñas e os polinizadores, mediante a adopción de políticas 

enfocadas á súa xestión, coa prohibición total do uso dos praguicidas 

identificados como perigosos para as abellas e unha redución do uso de 

praguicidas identificados nun 50% en 2023, que permite reverter a perda da actual 

biodiversidade. 

- Establecer normativas que dean prioridade á eliminación e redución dos envases 

e o uso de plástico dun só uso e que aposten pola reutilización, así como pola 

implantación de sistemas de devolución e retorno de envases que abran a porta 

aos envases reutilizables. 

- Reformular completamente o sistema de reciclaxe actual, implantando a recollida 

selectiva que permita recuperar altas taxas de materiais de calidade. Emprender 

medidas contra as empresas de reciclaxe que exportan residuos plásticos a 

operadores sen licencia en países de ingresos baixos ou medios. Potenciar a 

recuperación material e o reciclaxe xa que son unha fonte indiscutible de emprego 

verde. 

- Garantir a calidade do aire implantando políticas para a redución do tráfico rodado, 

principal fonte de contaminación do aire nas cidades, ata cumprir tanto os límites 

legais fixados pola Unión Europea como os recomendados pola Organización 

Mundial da Saúde.  

- Implantar un modelo de transporte limpo, intelixente e socialmente equitativo, 

priorizando os modos non motorizados e o transporte colectivo fronte o 

automóbil particular, e fomentando ao mesmo tempo a electrificación dos modos 

motorizados e o uso compartido de vehículos.  

- Limitar progresivamente a circulación de vehículos con motor de combustión 

interna, comezando polos diésel máis contaminantes, co obxectivo dun parque 

automobilístico cero emisións antes de 2040. 
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The natury conservance 

Pola súa parte, cabe destacar a organización internacional sen ánimo de lucro The Natury 

Conservance. Esta organización, entre os seus obxectivos contempla:  

(Manual De Acción Climática: The Natury Conservance, recuperado de 

https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/manual-de-

accion-climatica/?tab_q=tab_container-tab_element_1873894237)   

- Reducir a deforestación: como motor importante do cambio climático, a 

deforestación segue a ser un enorme problema global. No 2016 o mundo perdeu 

máis de 29 millóns de hectáreas de cobertura forestal, un área case do tamaño de 

Italia. Os desafíos actuais para impedir a deforestación son tanto políticos coma 

económicos. Evitar a deforestación requirirá ofrecer incentivos a grande escala e 

mecanismos reguladores para abordar as principais fontes de deforestación, 

como a gandería do Amazonas ou a produción de aceite de palma en Indonesia. 

- Reforestación: grandes porcións dos bosques tropicais foron derribados pola 

actividade humana. Moitos destes terreos están a ser usados comercialmente 

para producir alimentos, pero moitas outras terras deforestadas están 

degradadas e son bos candidatos para unha reforestación rendible. Reforestar 

estas terras degradadas podería capturar miles de millóns de toneladas de dióxido 

de carbón sen afectar a produción de alimentos. 

- Manexo forestal responsable: mellorar as prácticas de manexo forestal permite 

que os bosques naturais almacenen máis carbono mentres manteñen a 

produción de madeira a longo prazo. A extracción de madeira certamente debe 

deterse nalgúns lugares moi sensibles, pero a produción perdida pode 

compensarse con nova produción de madeira en terras reforestadas. Estender os 

ciclos de extracción, por exemplo, permite que as árbores crezan máis antes de 

que sexan talados, o que aumenta o promedio de carbono acumulado polo 

bosque no seu conxunto.  

- Mellorar a saúde dos solos:  pode xerar beneficios económicos e de conservación, 

ademais de mitigar a crecente ameaza de cambio climático. Un solo saudable, é 

a pedra angular da vida na terra, xa que facilita a biodiversidade do ecosistema, 

unha ampla produción alimentaria, a filtración e o almacenamento de auga, e o 

secuestro do carbono. Os avances máis recentes en tecnoloxía ao largo do último 

século permitiron aos agricultores alimentar a unha poboación que pasou de 

menos de 2.000 millóns de persoas a máis de 7.000 millóns hoxe en día.  No 

obstante, ao longo do mesmo período, o solo manexado para propósitos 
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agropecuarios degradouse e perdeu ata un 60% do seu contido orixinal de carbono 

orgánico soamente nos Estados Unidos. 

 

                                                                

                                                         

 

 

 

 

 

The Nature Conservancy foi creada para protexer o medio ambiente. A misión principal 

desta ONG é conservar as terras e as augas das que depende toda a vida. Traballan con 

79 países e territorios enfocándose en áreas clave de conservación: facer fronte ao 

cambio climático, protexer a terra e auga, proporcionar alimentos e auga de maneira 

sostible e construír cidades saudables. Na zona onde máis repercusión ten TNC é en 

África, xa que é onde as persoas necesitan máis axuda para o seu desenvolvemento (The 

Natury Conservance, Who we are, About Us, recuperado de https://www.nature.org/en-

us/about-us/who-we-are/)    

Pnuma 

Por último, parécenos interesante incluír  ao organismo da ONU que se coñece como 

PNUMA (Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente). Trátase dun programa, 

como o seu propio nome indica, que actúa como catalizador, promotor, educador e 

facilitador para promover o uso racional e o desenvolvemento sostible do medio ambiente 

mundial. A labor deste consiste en avaliar as condicións e tendencias ambientais a nivel 

mundial (Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, PNUMA) 

Proxecto de reforestación de One Oak. GaliciaPress 
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PNUMA é o programa encargado de coordinar as actividades medioambientais, 

axudando aos países en desenvolvemento a aplicar políticas e prácticas ecolóxicamente 

racionais.  Divídese en temas e para cada un deles ten diferentes iniciativas. Os temas 

son: aire, ecosistemas, industria extractiva, eficiencia de recursos, bioseguridade, 

educación e capacitación, bosques, obxectivos do desenvolvemento  sostible,  produtos  

químicos  e  desfeitos,   enerxía igualdade de xénero, cambio climático, medio ambiente 

baixo revisión, economía verde, tecnoloxía, desastres e conflitos, goberno ambiental, 

océanos e mares e auga. Tamén divide as iniciativas en rexións: África, Asia e o Pacífico, 

Europa, América Latina e o Caribe, América do Norte e Asia Occidental. 

O que pretende a ONU con este programa, a parte de informar ás persoas do importante 

que é coidar o medio ambiente e evitar o cambio climático, é conseguir que se cumpran 

os 17 obxectivos de desenvolvemento sostible creados pola propio ONU en acordo con 

193 países e máis de 150 xefes do Estado e Goberno. Cada unha destas iniciativas ten 

metas específicas que deben ser alcanzadas para o 2030 ou antes, xa que modif aos 

Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio (ODS). Estes últimos, axudaron a máis mil 

millóns de persoas a saír da pobreza (Os 17 obxectivos sostibles de PNUMA, desde 2016 

ata 2030)  

A ODS foi firmada polo antigo presidente da ONU Ban Ki-moon, quen deixou claro que 

esta iniciativa trazará unha nova era do desenvolvemento sostible na que se erradicará a 

pobreza, compartirase a prosperidade e abordaranse cuestións referidas ao cambio 

climático. 

 

Microplásticos en augas residuais. Reportaxe do PNUMA. 
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Finalmente cabe sinalar que nada máis entrar na páxina web do programa pódense ver 

diferentes reportaxes falando dos temas mencionados anteriormente, pero 

comprometidos co medioambiente, é dicir, informan de como está actualmente o medio 

e de como cambialo. 

Cumio do Clima de Madrid  

A ONU levou a cabo un cumio sobre o clima entre os días 2 e 16 de decembro do 2019 

celebrado en Madrid coñecido como COP25 (Cumio do clima de Madrid de 2019). Neste 

estiveron representantes de todo o mundo co fin de encontrar vías para reforzar o Acordo 

de París.  

Debemos de saber que o Acordo de París foi un cumio climático celebrado no ano 2015 

onde 195 países de todo o mundo asinaron o primeiro acordo de acción contra o cambio 

climático (Acordo de París de 2015). Neste  tratáronse temas co obxectivo de frear as 

emisións de gases contaminantes para o 2020 e intentar reducir as emisións 

drásticamente para alcanzar 0 emisións no 2050.  

Así, chegouse a un acordo para asegurar que as accións de transformación teñan o maior 

impacto posible na economía real. O Secretario Xeral priorizou as seguintes: 

- Finanzas: movilización de fontes de financiación públicas e privadas para 

impulsar a descarbonización de todos os sectores prioritarios e promover a 

resiliencia. 

- Transición enerxética: aceleración del cambio de combustibles fósiles hacia a 

enerxía renovable, ademáis da obtención de considerables ganancias en 

eficiencia enerxética. 

- Transición industrial: transformación de industrias como a petroleira, siderúrxica, 

química, cementeria, do gas ou da tecnoloxía da información. 

- Medidas basadas na natureza: redución de emisións, incremento da capacidade 

de absorción e mellora da resiliencia en silvicultura, agricultura, océanos e 

sistemas alimentarios, incluidos naa conservación da biodiversidade, o impulso 

de cadeas de suministros e tecnoloxía. 

- Acción local e en cidades: avance da mitigación e a resiliencia a nivel urbano e 

local, cun foco de especial atención en novos compromisos sobre edificios de 

baixas emisións, transporte público e infraestrutura urbana, e resiliencia para as 

persoas pobres e vulnerables. 
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- Resiliencia e adaptación: fomento dos esforzos globaies para abordar e xestionar 

os impactos e riesgos do cambio climático, particularmente nas comunidades e 

nacións máis vulnerables.  

Ademais, existen tres áreas clave adicionais: 

- Estratexia de mitigación: ten como obxectivo impulsar as Contribucións 

Determinadas a Nivel Nacional (CDN) e as estratexias a largo prazo para 

conseguir as metas do Acordo de París. 

- Compromiso da xuventude e movilización pública: pretende movilizar ás persoas 

de todo o mundo para que actúen contra o cambio climático e asegurar que as 

persoas mozas estén integradas e representadas en todos os aspectos do cumio, 

incluidas as seis áreas de transformación. 

- Impulsores sociais e políticos: busca avanzar nos compromisos dentro das áreas 

que afectan ao benestar da población, como a redución da contaminación do aire, 

a creación de postos de traballo dignos, o fortalecemento das estratexias de 

adaptación climática e á protección dos traballadores e os grupos vulnerables. 
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3. Xornalismo medioambiental 

3.1 Introducción 

O xornalismo medioambiental é unha das especialidades xornalísticas máis amplas e 

completas, pois abarca con igual énfase os aspectos científicos, sociais, políticos, 

económicos, culturais, ambientais e éticos. No terreo ambiental “o todo é bastante máis 

que a simple suma das partes”. 

Para numerosos comunicadores, como Alex Fernández Muerza, o xornalismo 

medioambiental é unha tarefa profesional que está á marxe dos movementos ecoloxistas, 

aínda que este intento de obxectividade non está exento dun certo activismo, dado que 

os medios de comunicación son un instrumento idóneo para  educar ao conxunto da 

sociedade na escala necesaria e no tempo dispoñible. 

“Levar á casa de todos un pouco de natureza”. Con esas palabras resumía Félix Rodríguez 

de la Fuente o seu obxectivo como xornalista en contacto coa natureza e que recordamos 

este ano, cumpríndose xusto 40 anos do seu tráxico falecemento. Foi o comunicador que 

conseguiu chegar a un maior número de persoas e que cada un de nós sentise a natureza 

máis cerca, mesmo dende o sillón da súa casa. 

Aquí é onde nos atopamos nós os xornalistas, nun ámbito no que comunicar sobre o 

medio ambiente debe ser un tema que tratemos co respecto e a delicadeza que merece, 

informando e incluso tamén, por que non, concienciando á sociedade sobre isto. 

O proceso do cambio climático global, o efecto invernadoiro ou outros desastres naturais 

graves, por exemplo, constitúen un dos maiores desafíos aos que se enfronta a 

humanidade e, polo tanto, tamén o xornalismo. Polo tanto, informar deles con rigor, 

honestidade, transparencia e sen alarmismo é un dos moitos retos que temos que 

abordar os xornalistas en xeral e, sobre todo, aqueles que se enfocan máis cara o medio 

ambiente. 
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3.2 Definición de xornalismo medioambiental e a súa 

evolución 

O xornalismo ambiental pode catalogarse como “un novo tipo de xornalismo 

especializado, pouco estudado dende o punto de vista académico” (Mercado, 2014, p. 

214), que segue sen copar as primeiras liñas da axenda dos diferentes medios de 

comunicación a pesar da gran relevancia que gañou nos últimos anos.  

As grandes catástrofes naturais son as encargadas de levar os asuntos ambientais á 

portada dos medios de comunicación. Este tipo de desastres de gran magnitude son os 

únicos que se presentan cunha forza informativa o suficientemente notable como para 

mobilizar recursos técnicos e humanos e xerar debates nas esferas políticas e sociais. 

3.2.1. Definición e características do xornalismo medioambiental 

Debido á súa recente determinación no xornalismo especializado, o xornalismo de medio 

ambiente atopa diversas definicións que presentan matices que as diferencian. Á súa vez, 

teñen un elemento común: denunciar a situación que atravesa a natureza na actualidade. 

Devandito elemento en común, podemos atopalo nas dúas seguintes definicións: 

- Francisco Esteve e Javier Fernández do Moral (catedrático de xornalismo 

especializado da Universidade Complutense de Madrid) determinan a área 

xornalística especializada en medio ambiente como aquela “sección que se ocupa 

de todas aquelas noticias relacionadas coa Natureza e a súa defensa” (1998: 296). 

- Fernández Sánchez (1995) define ao xornalismo de medio ambiente como “o que 

se ocupa da realidade relacionada coa natureza e o medio ambiente, e en especial 

con aqueles aspectos que teñen que ver coa súa degradación’’ 

Josep María Sanmartí sinala tres características que constitúen a gran plataforma de 

partida do xornalismo ambiental: 

1. A súa base científica. 

2. A súa proximidade ás preocupacións da sociedade moderna e das persoas. 

3. seu carácter multidisciplinar, xa que os temas para tratar están ligados a outros 

temas por conseguinte. 

 

 



 

128 

3.2.2. Orixe do xornalismo mediambiental 

Na década dos anos 60 e 70 aparece por primeira vez o xornalismo de medio ambiente, 

impulsado polas loitas ecolóxicas que se producen entre Estados Unidos e a Europa 

Occidental. Máis concretamente, a partir da crise do petróleo dos anos 70, comezan as 

primeiras informacións ambientais como tal (De Manuel, 2003, p.129). 

Estas informacións daban voz ás fortes protestas dos grupos antisistema, polo que estes 

xornalistas, segundo Sanmartí, eran considerados ‘’inimigos do progreso e mesmo 

traidores do bloque anticomunista’’ (Odriozola,  2012, p.250). 

En 1972, durante a Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente, elaborouse 

a Declaración de Estocolmo, o primeiro documento na historia sobre unha lei 

internacional ambiental no cal se fixo un chamamento aos medios de comunicación de 

masas para que non contribuísen á deterioración do medio humano. 

A mediados da década dos 80, podemos considerar un cambio de percepción xeral sobre 

os temas ambientais, así como na axenda política, a cal acollerá desde entón estes 

asuntos. 

Será durante a década dos 90 cando os grupos de presión ambiental se profesionalicen, 

polo que a partir deste intre gozarán dunha maior presenza nos medios de comunicación 

de masas. 

3.2.3. O xornalismo medioambiental en España 

En España comézase a traballar a información ambiental de maneira salteada nos anos 

60 e 70. Ata 1955 non se detectan apenas artigos respecto diso máis aló de contidos 

anecdóticos puntuais sobre os animais e a favor da enerxía nuclear (Fernández, 2004, p. 

312). 

Por entón o accidente de avións con carga nuclear en Palomares (1966), Almería, atraería 

a atención da prensa nacional. Outros acontecementos recolleitos teñen que ver coa 

polémica suscitada coa preservación de espazos naturais que orixinou a intención de 

desecar as zonas húmidas de Daimiel ou coa contaminación radioactiva do río Texo, 

ambos a comezos dos 70 (Fernández, 2001, p. 67). 

Un fenómeno comunicativo supúxoo a aparición do programa televisivo “El Hombre y la 

Tierra”, de Félix Rodríguez de la Fuente, que espertou o interese de moitos telespectadores 

sobre a fauna ibérica. Coa transición pódese falar doutra etapa na que se consolida o 
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exercicio desta especialidade nalgúns profesionais, moi ligados entón ao movemento 

ecoloxista: José Manuel de Pablos e Benigno Baleas en Madrid, Santiago Vilanova en 

Barcelona, máis adiante Pedro Costa Morata, Mario Gaviria, ou Joaquín Araujo. 

En 1976 pódese fixar o inicio da segunda etapa do xornalismo ambiental en España coa 

aparición do diario O País, onde, a imitación do diario francés Le Monde, aparece por 

primeira vez a palabra ecoloxía encabezando unha sección. Pouco máis tarde, en 1977, 

créase en Barcelona o Colectivo de Xornalistas Ecolóxicos, a primeira iniciativa de 

asociacionismo en torno ao xornalismo ambiental en España (Montaño, 1999, p. 90). En 

1984 o diario El País publicou O Libro da Natureza, un compendio de artigos de referencia 

imprescindible para ter unha perspectiva da relación do movemento ecoloxista cos 

medios de comunicación. A partir dos anos 90, algúns medios de comunicación comezan 

a incorporar subseccións propias dedicadas ao medio ambiente, aínda que segue sen ser 

a tónica xeral. 

Unha terceira fase pódese considerar coa aparición da Asociación de Xornalistas de 

Información Ambiental en 1995. APIA converteuse na principal propulsora de estudos 

sobre o exercicio desta especialización profesional. Ata o momento celebráronse trece 

congresos e informa a todos os seus socios de xornadas, cursos ou calquera tipo de 

convocatorias que poidan ser de interese. 

Actualmente, a información ambiental que aparece nos medios de comunicación é un 

reflexo da sociedade. A información sobre medio ambiente está condicionada, sobre todo, 

polo debate social e a influencia deste na axenda política. A prensa recolle o que a 

sociedade é capaz de xerar (Gas Natural, 2008, p. 17). A súa obrigación é canalizar a 

información que promoven os axentes sociais e os xornalistas debemos dar a coñecer os 

seus puntos de vista. Isto fixo que a información ambiental na prensa española fose 

promovida, en gran parte, polas ONG, que foron e están a ser moi activas. As ONG 

reveláronse neste sentido como unha canle clave. 

O debate estivo permanentemente presente grazas a organizacións como Greenpeace, 

Ecoloxistas en Acción, Adena, Depana e outros grupos menores. Con todo, falta unha 

maior profesionalización destes grupos ecoloxistas. E é aí onde entra en xogo o labor dos 

xornalistas. 
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3.3. Boas prácticas no xornalismo sobre medio ambiente 

O compromiso do xornalismo coa sociedade en materia medioambiental, como se ven 

defendendo dende a Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), é dobre; 

por unha banda ten que informar sobre os acontecementos, e por outra banda, ten que 

contribuír a formar unha conciencia medioambiental entre a cidadanía: divulgando unha 

información científica veraz, cortando falsas verdades... Por esta razón, o xornalismo 

ambiental debe xirar arredor dos seguintes campos: protección da natureza, o que inclúe 

o tratamento de aspectos relacionados coa deforestación, os incendios forestais, o solo, 

a biodiversidade, os espazos protexidos, a fauna e a flora; a contaminación (acústica, 

atmosférica, lumínica...) e conceptos como capa de ozono, verteduras, efecto 

invernadoiro...; a auga, prestando especial importancia a contaminación das augas, pero 

tamén, a alteración das costas e aos plans hidrolóxicos; o tratamento dos residuos, 

especialmente os residuos sólidos urbanos, a incineración do lixo, a reciclaxe, vertedoiros 

e outras plantas de residuos industriais...; outro aspecto sería o desenvolvemento 

sustentable, vinculando protección do medio ambiente e desenvolvemento económico; a 

investigación en novas tecnoloxías, enerxías renovables e impacto ambiental; e, 

finalmente, a administración ambiental e as organizacións ecoloxistas. 

Neste sentido, é moi importante que o xornalismo medioambiental faga de barreira, por 

exemplo, entre os negacionistas do cambio climático (tanto científicos como políticos) e 

o gran público. 

3.3.1. A biodiversidade, o medio ambiente, a crise ecolóxica e máis alá: 

informar para o cambio 

A especie humana é unha especie animal, formamos parte da Natureza. Neste sentido, a 

nosa condición biolóxica debería ser unha especie de referente deontolóxico á hora de 

informar sobre a relación que as nosas sociedades establecen coa natureza, animando a 

coñecer e respectar a biodiversidade, divulgando prácticas conservacionistas en relación 

co medio ambiente, explicando as relacións entre o noso modo de produción e o 

consumismo irreflexivo en relación coa crise ecolóxica... 

A opinión pública debe coñecer os esforzos científicos que se realizan para coñecer a 

biodiversidade, para protexer e conservar a natureza, para evitar a crise ecolóxica á que 

nos enfrontamos... Neste sentido, o xornalismo é unha ferramenta excepcional para 

difundir a idea de vivimos nun planeta finito, que os recursos son limitados, que existe 

unhas formas de vida que se as estendésemos a todas as sociedades humanas farían 



 

132 

inhabitable a Terra, xa que serían necesarias varias para garantir o noso modo de vida. 

Velaí a razón pola que o xornalismo é unha ferramenta poderosa e , dende esa 

perspectiva, o Decálogo de recomendacións para informar sobre o cambio climático é 

unha iniciativa necesaria, aínda que debería xeneralizarse á cuestión da crise ecolóxica. 

3.3.2. Decálogo de boas prácticas no xornalismo medioambental 

Co obxectivo de contribuír a cumprir coa función social proposta, a Fundación Ecología y 

Desarrollo (ECODES) e o Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación 

Social (MDCS) da Universidade Complutense, coa colaboración dun grupo de xornalistas 

e comunicadores especializados, propoñen a empresas e profesionais que se identifiquen 

co cumprimento dos puntos desta declaración: 

1. Promover a frecuencia e a continuidade de información sobre cambio climático 

de calidade   

2. Incidir  nos impactos do cambio climático e tamén nas súas causas e solucións.   

3. Propiciar un enfoque do problema dende o punto de vista da xustiza climática.  

4. Conectar o fenómeno do cambio climático con realidades próximas no espazo e 

tempo para demostrar que o cambio climático non é futuro senón 

 presente. 

5. Difundir as iniciativas emprendidas ou lideradas pola cidadanía. 

6. Defender un xornalismo crítico e independente.   

7. Divulgar a investigación científica en torno ao cambio climático. 

8. Popularizar a terminoloxía específica necesaria para a comprensión do fenómeno. 

9. Conectar o cambio climático cos fenómenos meteorolóxicos extremos.   

10. Redaccións especializadas que aseguren informacións rigorosas e de calidade.   

O Decálogo de recomendacións para informar sobre o cambio climático é a resposta do 

xornalismo crítico ao reto medioambiental ao que se enfronta a humanidade por primeira 

vez dende que existe como especie sobre a Terra. A magnitude do problema que supón 

o cambio climático e todas súas consecuencias (quecemento da atmosfera e das augas, 

desxeo dos glaciares e dos polos, incremento dos fenómenos meteorolóxicos 

extremos...), pero tamén outras consecuencias do noso modelo de consumo -moitas 

veces irresponsable- e do noso sistema de produción de mercancías, excesivamente 

agresivo coa natureza, xa que implica a deforestación de amplos bosques tropicais, a 

alteración de numerosos ecosistemas, o comercio a gran escala, actividades industriais 

altamente contaminantes ou que requiren un elevado consumo de auga ou combustibles 

fósiles..., é motivo suficiente para que dende o xornalismo desenvolvamos as prácticas 
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necesarias para: primeiro, denunciar o feito do cambio climático e da destrución de 

ecosistemas; e, segundo, formar unha conciencia crítica entre a cidadanía favorable a un 

consumo responsable e á conservación da Natureza, razón pola que moitas das medidas 

do Decálogo van no camiño correcto. 

Neste sentido, é cada vez máis necesario que os medios inclúan seccións de carácter 

conservacionista, crear redaccións especializadas en contidos ambientais e 

conservacionistas e, ao mesmo tempo, asumir unha estratexia transversal que abranga 

a todo o medio para dar un carácter ambientalista a todas as informacións. Ao mesmo 

tempo, a noticia non debe limitarse a sinalar o dato, debe levar a reflexionar sobre as 

causas e as consecuencias do cambio climático e da profunda crise ecolóxica que 

estamos a atravesar, denunciando e salientando entre outras as consecuencias para a 

humanidade máis desfavorecida (as emisións per cápita de CO2 son absolutamente 

desiguais: é maior o consumo de quen ten un jet privado ou se traslada pola cidade en 

helicóptero, que o consumo dun habitante dos suburbios dunha cidade do Sur, que 

apenas consume CO2 debido a súa situación de pobreza; porén, o máis afectado polo 

cambio climático vai ser o habitante do Sur, que quizais se converta nun migrante 

climático; do mesmo xeito, aquí, en España, resultaron máis afectados dos efectos das 

DANAs do ano pasado os habitantes de infravivendas en zonas de risco (ramblas...), que 

os habitantes de urbanización de luxo) e mostrando que os fenómenos extremos irán 

aumentando en intensidade como consecuencia do cambio climático (ampliando a 

tempada de furacáns e a súa intensidade...). Tamén o xornalismo debe asumir outras 

funcións: difundir iniciativas ecoloxistas fáciles de implementar por outras comunidades 

de veciños ou escolas...; denunciar os anuncios cos que algunhas marcas pretenden lavar 

a súa imaxe altamente contaminante; divulgar a investigación sobre o cambio climático 

que se está a realizar no mundo; e, fomentar o espírito crítico, desmentindo as noticias 

falsas e as informacións falsas dotando aos lectores de ferramentas analíticas e teóricas 

coas que intervir nos debates con formación e coñecemento de causa. 

De acordo cos criterios deste Decálogo, algúns exemplos do que se podería facer dende 

o xornalismo ambiental é: 

- a publicidade e a impostura ecolóxica das empresas (greenwashing) 

A boa práctica do xornalismo debe recoñecer o lavado de imaxe das empresas 

que saben que o ecolóxico vende evitando a publicidade ecoimpostora, así como 

fixo o 29 de xaneiro de 2020 o xornal británico The Guardian,  que prohibiu a 

publicidade de empresas enerxéticas de combustibles fósiles, que a miúdo 
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difunden mensaxes ecoloxistas nas súas campañas publicitarias (BP e Repsol), 

como anunciaron nas súas propias páxinas ese día; 

- a loita contra o negacionismo do cambio climático e a información simétrica 

A ampla evidencia científica existente sobre as causas e as consecuencias do 

cambio climático fan posible que o xornalismo prescinda da sempre necesaria 

simetría informativa ante os discursos que negan o cambio; 

climático,principalmente defendido por políticos como Trump ou Bolsonaro ou 

por científicos que traballan para empresas enerxéticas ou mineiras. A nosa tarefa 

como xornalistas debe ser ofrecer información, científica, veraz e obxectiva, sobre 

o cambio climático sen contrapola a eses discursos negacionistas; e, 

- información obxectiva e toma de conciencia 

As campañas que recentemente se difundiron sobre a necesidade de realizar un 

consumo responsable dos plásticos e da súa reciclaxe, son un modelo a seguir xa 

que combinaron información obxectiva e científica sobre a elaboración de 

plásticos e a súa permanencia na natureza coa concienciación da poboación 

sobre a necesidade de reducir o uso de plásticos e a súa reciclaxe. 

3.3.3. Outras iniciativas a favor do xornalismo medioambiental 

Alén do decálogo de boas prácticas en relación co cambio climático, tamén son de 

interese medidas relacionadas con outras iniciativas, como por exemplo a comunicación 

da biodiversidade, do modo de vida rural ou da descarbonización. 

Neste sentido, no XIII Congreso Nacional de Periodismo Ambiental APIA 2019, centrado 

precisamente na necesidade de comunicar a biodiversidade, insistíase na necesidade de 

ofrecer información científica de calidade sobre a biodiversidade incluíndo, ademais dos 

ecosistemas e a fauna e flora que os habitan, cómpre comunicar sobre as persoas que 

habitan eses ecosistemas e a súa relación co medio; neste sentido, é importante 

comunicar os valores que se conservan no medio rural con respecto á natureza. Tamén 

considérase importante transmitir a idea de que a natureza non só é un recurso 

económico (o bosque non só é madeira), senón que é un ben que cómpre preservar para 

a nosa supervivencia como especie. 

 

 

 



 

135 

Outra iniciativa do xornalismo ambiental e informar sobre a necesidade da 

descarbonización da actividade humana, para iso, cómpre incidir no rigor da información 

ofrecida; contribuír ao cambio do modelo de consumo visualizando outras alternativas 

enerxéticas con menos pegada contaminante. Empregar un léxico científico pero fuxindo 

dos tecnicismos que permitan ofrecer unha información de calidade que resulte atractiva 

para o lector.  

3.3.4 Obxectivos do xornalismo ambiental 

Manuel Calvo Hernando, quen foi un profesor, xornalista, escritor e divulgador científico, 

sintetizou os principais obxectivos deste xornalismo en sete puntos co fin de evitar a 

institucionalización das fontes e a  sensacionalización da información (Odriozola-Chéné, 

J., 2012). 

1. Crear conciencia ecolóxica nos cidadáns. 

2. Divulgar os grandes problemas neste campo. 

3. Contribuír a través dos medios de comunicación a sensibilizar sobre o desafío 

actual da especie humana. 

4. Crear interese polo estado da flora, a fauna, entre outras cuestións. 

5. Crear conciencia pública sobre a necesidade de conseguir un equilibrio entre o 

medio ambiente e a industrialización. 

6. Contribuír ao desenvolvemento dunha educación ambiental. 

7. Glosar e expoñer o valor da paisaxe. 

Para chegar a cubrir estes obxectivos, Santiago Vilanova (1988), citado en Odriozola-

Chéné (2012), sinala a necesidade de ter en conta á hora de realizar o traballo xornalístico 

as seguintes pautas: 

1. Tratamento da divulgación científica e en especial, do comportamento dos 

ecosistemas. É dicir, relevar aos xornalistas especializados a tarefa de transmitir 

a información científica en palabras máis xerais, cara a un público máis amplo. 

2. Tratamento dos  ecosucesos, entendéndose estes como “os acontecementos que 

se producen por mor dunha acción debida á man do home que provoca un 

impacto ecolóxico e que ocasiona unha destrución biolóxica”. 

3. Tratamento da  ecoindustria. Buscando informar sobre a “expansión das 

industrias dedicadas ao negocio da descontaminación’’. 

4. Tratamento dos movementos de defensa do medio ambiente e as organizacións 

ecoloxistas. 
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5. Tratamento da lexislación ambiental. Divulgar as principais leis relacionadas coa 

protección do medio ambiente. 

6. Tratamento editorial. Os editoriais deberán proxectar os seus intereses nos temas 

ecolóxicos, tanto nas súas causas como nas súas alternativas.) 
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3.4 Temas e cobertura do xornalismo ambiental 

3.4.1. Temas do xornalismo  ambiental 

O xornalismo ambiental foi unha área de especialización pouco estudada desde o punto 

de vista académico, a pesar de que nos últimos tempos gañou máis relevancia nos 

medios. 

Isto provoca que os temas que inclúe a especialidade sexan moi variados e dependan da 

percepción coa que se entenda o medio ambiente. No apartado 3.2 recollemos as 

definicións de Francisco Esteve, Javier Fernández do Moral ou a de Fernández Sánchez. 

Non obstante, neste punto queremos subliñar as palabras de John Vidal, o editor de Medio 

Ambiente do diario The Guardian: “O xornalismo ambiental éo todo: é enerxía, ecoloxía, 

economía, sociedade, consumo…”. Por esta razón, o xornalismo ambiental pode chegar a 

abarcar numerosos temas e campos. Algúns estudosos, como os xa nomeados con 

anterioridade, e institucións, como a OCDE, elaboraron listas cos campos que eles 

consideran que engloba esta rama do xornalismo. Unha das máis completas é a que 

elaborou Sonia Fernández Parratt, profesora da Universidade Complutense de Madrid. 

Por iso, consideramos que é necesario que a súa lista apareza no noso traballo: 

- Protección da natureza: deforestación, incendios forestais, chan, biodiversidade, 

espazos protexidos, fauna e flora. Tamén se inclúe aquí todo o referido ás 

especies de fauna e flora en perigo de extinción, ao comercio e tráfico de animais 

ou a caza e pesca furtiva. 

- Los incendios aumentan un 30% en la Amazonia en el primer año de 

Bolsonaro (El País) 

- España tiene un problema forestal: tras los grandes incendios, el bosque  

nunca vuelve (El confidencial) 

- La Xunta anuncia la creación de la primera Red de Parques Naturales de 

Galicia (La Opinión Coruña) 

- Los mercados de animales salvajes, tortura para ellos amenaza para 

nosotros (El País)       

- Auga: contaminación de ríos, mares, costas, plans hidrolóxicos. Por outra parte 

tamén incluiriamos os temas relacionados coa influencia do mar no clima, 

diminución de recursos pesqueiros, a contaminación radioactiva dos mares, etc. 
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Debido a todo o que pode chegar a abarcar este tema, algúns autores como Joaquín 

Fernández prefiren subdividilo en dúas partes: auga e mares. 

- Un mar de plásticos baña una de las principales ciudades costeras de  Sudáfrica 

(El País) 

- La CHE abre al debate colectivo el futuro plan hidrológico (El Periódico de Aragón) 

- Expertos: Contaminación de mares y ríos por plásticos es alarmante en Colombia  

(El Periódico) 

- Contaminación: agrícola, acústica, atmosférica, capa de ozono, efecto 

invernadoiro, cambio climático, verteduras. 

Este é, posiblemente, o tema que aparece con máis frecuencia nos medios. Isto 

débese a que, en certa maneira, é o propio público o que o reclama. A sociedade sinala 

á contaminación como un dos problemas máis importantes da actualidade e sobre o 

que xiran importantes consecuencias, o que repercute na necesidade de estar 

informados continuamente sobre ela. 

- Los tres males del país más contaminado del mundo (El País) 

- La capa de ozono se recupera gracias a la reducción de los gases contaminantes 

(20 Minutos) 

- El confinamiento reduce a la mitad la contaminación en las 80 ciudades más 

pobladas de España (El País) 

- Galicia, entre as zonas máis afectadas por verteduras costeiras (Galicia 

Confidencial) 

- Residuos: urbanos, tóxicos, atmosféricos, incineración, reciclaxe, vertedoiros, así 

como industriais, agrícolas, hospitalarios, nucleares e chans contaminados. 

- El camino de reciclaje de la mano de los ecoperegrinos (ABC) 

- "O vertedoiro de Grixoa é un problema de toda a comarca de Santiago e de 

todo o país" (Praza Pública) 

- Más de 90 toneladas de residuos sanitarios de Madrid eliminados en 

Valdemingómez  desde el 6 de abril (La Razón). 

- Desenvolvemento sostible: turismo rural, problemas de poboación, saúde, 
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educación ambiental, desenvolvemento económico e protección do 

medio. 

- ¿Puede el sector turístico ser motor del desarrollo sostenible? (El País)   

- La degradación del medio ambiente provocará millones de muertes 

prematuras (Noticias ONU) 

- Huelga por el clima: sin educación no hay desarrollo sostenible (Infobae)   

- Investigación: novas tecnoloxías, enerxías renovables, estudos de impacto 

ambiental. Reconversión ecolóxica dos procesos industriais cun seguimento dos 

numerosos programas de investigación relacionadas coa problemática 

ambiental. 

- Reficar, entre los megaproyectos que incumplirían licencia ambiental (El 

Tiempo) 

- Muras e Zobra, exemplos de boas prácticas en enerxía eólica (Praza 

Pública) 

- Las iniciativas galardonadas por la ONU que están impulsando la  

protección del planeta (El País) 

- Administración ambiental e organizacións ecoloxistas. A administración 

ambiental en España conta cunha gran complexidade motivada pola Unión 

Europea, fondos europeos, axencia europea do medio ambiente, polo Banco 

Mundial e polos convenios internacionais. 

- Agricultura reanuda las autorizaciones de quemas de residuos agrícolas  

(Baza) 

- Organizaciones ecologistas 'suspenden' a los cinco principales partidos 

por sus propuestas medioambientales (Infolibre.es) 

- Una organización ecologista compra un lago en Florida para proteger el 

agua (El Periódico).  
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3.4.2. Cobertura en el periodismo ambiental 

Aínda que as informacións ambientais contan agora con máis prestixio que nunca e a 

cobertura de cuestións ambientais por parte dos medios aumentou claramente nas 

últimas décadas, esta é aínda insuficiente. Segundo se desprende da Segunda Enquisa 

Nacional da Percepción Social da Ciencia e a Tecnoloxía, a porcentaxe de información 

ambiental que recibimos dos medios en España é inferior ao noso grao de interese 

informativo polo medio ambiente. 

Os medios de comunicación réxense por uns procedementos rutineiros e a súa forma de 

seleccionar a información está moi estandarizada. Con frecuencia fannos chegar 

informacións sobre catástrofes ambientais, incendios forestais ou accidentes químicos, 

e un pregúntase por que se escollen eses feitos restrinxidos dentro da gran gama de 

temas ecolóxicos cando só constitúen unha pequena porción do que os ambientalistas 

denominarían problemas ou temas ambientais. 

Para os reporteiros de prensa o factor dramático dos sucesos supón contar cunha noticia 

atractiva, mentres que a televisión se guía máis por factores como a dispoñibilidade de 

imaxes visuais que polo interese científico, o cal implica que a maioría das noticias 

ambientais sexan concibidas de maneira sensacionalista. Todo iso reforza a tendencia 

do público a subestimar os riscos de carácter crónico de males como o efecto 

invernadoiro ou a deterioración da capa de ozono e a fixar a súa atención nos sucesos 

repentinos ou rechamantes, sen reparar na calidade da información que se lles está 

ofrecendo. 

Con todo, a espectacularidade de determinados sucesos non sempre é negativa. Feitos 

como o desastre do petroleiro Prestige fixeron saltar as alarmas sobre a destrución da 

natureza e, grazas á enorme cobertura que deles fixeron os medios de comunicación, 

acrecentouse a sensibilización dunha opinión pública cada vez máis preocupada pola 

contorna. En parte como consecuencia da tendencia para primar os sucesos máis 

chamativos, os medios acaban creando unha imaxe parcial dos feitos. Adoitan tratar 

informacións concretas e a miúdo simples sobre acontecementos puntuais que 

realmente forman parte de procesos longos e realidades complexas con numerosas 

implicacións científicas técnicas que non adoitan explicarse. Isto evidencia que o carácter 

científico de moitas cuestións relacionadas co medio ambiente non é facilmente 

trasladable á cobertura de noticias. 
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3.5. Preguntas que facer 

Comunicar sobre medio ambiente esixe, coma calquera outra especialidade do 

xornalismo, a elaboración dunhas preguntas cas que conseguir información. Ben sexa 

consultando fontes documentais, contactando cunha entidade ou contactando con 

persoas (que poden ser expertas), calquera xornalista que trate feitos sobre medio 

ambiente debe formular cuestións específicas sobre a materia, atendendo ás 

particularidades da mesma. 

Segundo unha guía para periodistas realizada por EFEVerde e a Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (Arévalo e Lázaro, 2016)  : “La función del periodista es 

hacer las preguntas adecuadas. A través de las respuestas recibidas, el público se puede 

informar y enriquecer el debate. Este proceso crea la presión necesaria en la búsqueda de 

soluciones y propuestas”. Destácase, polo tanto, a labor social dos xornalistas, que neste 

caso deben servir como escaparate dos problemas medioambientais do mundo e 

provocar, de esa maneira, o cambio. 

Á hora de escoller un tema, o máis importante é recoñecer se existe un problema real, e 

se este é o suficientemente perxudicial para a vida das persoas como para facelo unha 

noticia. Na guía sobre xornalismo ambiental elaborada por Bárbara Fraser (2016) 

recóllense unha serie de preguntas que o xornalista pode formular para elixir un tema ou 

outro como base da súa historia, do seu artigo ou da súa noticia. As cuestións son as 

seguintes: 

- Que é o novo sobre este tema, ou sobre este ángulo do tema? 

- Que podo dicir sobre este tema que non se dixera antes? 

- Por que debería importarlle ao meu público?. Fraser aclara que “se non podes 

responder a esta pregunta, non serás capaz de convencer á túa audiencia —ou a 

un editor— de que o tema é importante”. 

- Que significa iso? 

- Cales son as consecuencias, impactos ou implicacións para as persoas, as 

políticas, a economía, a sociedade, os ecosistemas, ou o que sexa do teu enfoque? 

Son un exemplo sinxelo para comezar a nosa investigación, pero poden estar abertas a 

outro tipo de formulacións. A guía xornalística “Agenda Verde” (Valencia, 2015) , elaborada 

polo Consello de Redacción de Colombia (CdR), en colaboración coa Konrad Adenauer 

Stuftung, recolle unha  guía para deseñar unha historia con enfoque, a partir do traballo 

da xornalista Edilma Prada Céspedes. As preguntas son as seguintes: 
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- Que fai que este tema sexa de medio ambiente? 

- Cal é o dato disparador? 

- Por qué é importante o tema? 

- A quen beneficio ao investigar este tema? 

- Que se publicou ao respecto? 

- Que tanto coñezo do tema? 

- Necesitaría orientación dun experto en temas ambientais? 

- Que conflicto socioambiental reflexa? 

 

3.5.1. Preguntas para valorar un estudo científico 

Unha vez tomada a decisión sobre que tema vai centrar a nosa atención, debemos 

comezar o proceso de busca de información, necesaria para a elaboración dunha noticia 

de calidade, contrastada e con diversidade de fontes. É aconsellable recorrer a artigos 

científicos, elaborados por expertos, que nos van dar unha visión profesional sobre o 

asunto. No apartado de fontes coñeceremos algunhas páxinas onde atopar estes artigos, 

pero cómpre agora saber como abordar a lectura dun artigo deste estilo. Elissa Yancey, 

xornalista medioambiental e directora de medios e comunicacións na Universidade de 

Cincinnati, elaborou unha serie de preguntas para preguntarlle ás fontes cando escribas 

sobre o seus artigos científicos (Looney, 2015). Son as seguintes 

- Quen fixo o estudo? 

- Quen financiou o estudo? 

A importancia deste pregunta é explicada no artigo da Rede Internacional de Xornalistas, 

“Consejos para un periodismo ambiental más eficaz”: “Se te atopas cunha organización 

sen fins de lucro que presenta información relacionada co teu estudo, primeiro comproba 

de onde obtén a súa financiación. Podería ser un grupo que defende os intereses dunha 

determinada industria”. 

- Quen financia a publicación na que aparece o estudo e quen foron os expertos en 

valorar o traballo? 

- Quen controlou o estudo? 

- Que tan grande foi o tamaño da mostra e quen a tomou? 

- A que outras variables se axustou ou estudo? Por que?  

- O estudo confirma ou nega a túa hipótese? Como e por que? 

- A que conclusións chegará a xente que lea o traballo? 

- Os investigadores sorprendéronse polos resultados? 
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- Hai máis evidencias que apoien eses resultados? 

- É a primeira investigación no seu tipo? 

Todas estas cuestións van ofrecer respostas con información importante sobre o 

traballo, chegando mesmo a atopar intereses detrás dun traballo científico. Por iso 

cómpre preguntarse máis alá do contido do texto, e coñecer tamén a finalidade pola que 

se realizou este estudo. Se confiamos plenamente nun traballo podemos chegar a ser 

manipulados, de aí a necesidade destas preguntas. 

3.5.2. Preguntas a expertos/as 

Na guía de xornalismo ambiental de Bárbara Fraser (2016) recóllense tamén unha serie 

de preguntas que se poden formular nunha entrevista co autor dun traballo científico. Pero 

antes de nada, cómpre saber que para formular estas e outras preguntas é necesario ler 

o artigo sobre o que realizan as preguntas para poder formular outras máis específicas. 

Como o sabe? 

Fraser asegura que “cando o investigador di que algo é verdade, pregúntalle como o sabe; 

cal é a evidencia que o levou a esa conclusión?”   

Existen outras interpretacións posibles? 

Que significa isto para a xente (no barrio, no país ou en calquera ámbito que sexa máis 

axeitado)? Non abusar de datos científicos que poden chegar a confundir aos lectores. 

Cales son as consecuencias para as persoas ou os ecosistemas? Que significa isto para 

as políticas públicas? O estudo apunta á necesidade de maior (o menor) regulación, 

políticas públicas diferentes, ou algunha outra acción? Que é o que significa para a miña 

audiencia? 

Fraser sinala que “isto é especialmente importante se estás escribindo para un público 

internacional”: por que a xente nos Estados Unidos o en Europa debería preocuparse pola 

deforestación na Amazonía?, ou por que debería preocuparse a xente no Perú por unha 

gran tormenta de area no Sáhara? 

Estas preguntas pódense mudar para darlles un enfoque á área corresponde de 

divulgación da noticia. 
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Cales son as próximas preguntas ou que preguntas non foron respondidas? 

Con esta pregunta Bárbara Fraser indica a necesidade de preguntarlle ao experto por 

aquelas cuestións ás que non foi capaz de atopar unha solución. Unha vía importante de 

información para coñecer aqueles aspectos que poden xerar unha nova noticia e unha 

nova canle de investigación para o xornalista. 

Como chegou a interesarse neste tema? 

Bárbara Fraser atopa nesta pregunta a faceta máis humana dunha noticia: “isto pódeche 

dar unha idea das motivacións do investigador e proporcionarche unha perspectiva máis 

persoal que pode axudarche a contar a historia {...} Esta pregunta pode ser unha mina de 

oro”. 

3.5.3. Ao tratar cuestións relacionadas con dereitos humanos 

En Periodismo Ambiental. Riesgos y oportunidades en la cobertura informativa (Trotti e 

González, 2010), publicado pola Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a xornalista 

Thelma Gómez Durán recolle algunhas preguntas que se poden formular cando as 

cuestións ambientais tratan temas relacionados cos dereitos humanos. Dende o noso 

punto de vista, estas preguntas poden ser utilizadas por un xornalista para atopar aos 

culpables das situacións investigadas, ben por neglixencia ou ben voluntariamente, así 

como ás vítimas desta malas prácticas: 

- Como se aplica a lexislación ambiental? 

- Quen viola a lexislación? 

- Quen paga as consecuencias de que se viole unha lei ambiental? 

- Que hai detrás dos permisos (para construír hoteis, para a operación de minas, 

por exemplo) que outorgan os gobernos (ben sexan estatais, autonómicos ou 

locais), pasando por alto a lexislación ambiental? 

Na guía “Agenda Verde” (Arévalo e Lázaro, 2016), anteriormente comentada, tamén se fai 

referencia a unha serie de preguntas que se poden formular, dende o noso punto de vista, 

valorar a situación dun problema natural que necesitamos tratar: 

Onde? 

Imprescindible para coñecer se é un problema novidoso nesa zona ou se é frecuente no 

lugar. 
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Que mecanismos reais de prevención de danos se están levando a cabo? 

Esta pregunta espertará interese no lector comprometido, xa que lle permitirá coñecer se 

as accións que se están realizando para deter o problema son as suficientes. 

Que danos está xerando? 

Cómpre ser fieis aos datos, e non esaxeralos para conseguir máis atención do público.  

Os problemas deben de valorarse segundo a súa xusta magnitude, sempre informando 

pero nunca magnificando o ocorrido. 

Quen está estudando o tema? 

3.5.4. Preguntas para eventos como os cumios e as negociacións polo 

clima 

Existen outras interrogantes que se poden formular con motivo das numerosas cumios e 

reunións que se realizan por todo o mundo para tomar decisións sobre o coidado do 

medio ambiente. Algunha desas reunións son a COP, o Grupo Intergobernamental de 

Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC), o G8 e G20, o Foro das Principais Economías 

sobre Enerxía e Clima, a Organización de Cooperación e Desenrolo Económicos (OCDE), 

e a Axencia Internacional da Energía (AIE). 

A organización Earth Journalism Network (Shanahan, 2013) suxire aos periodistas 

facerse as seguintes preguntas sobre as negociacións que se leven a cabo durante estas 

reunións:   

- Canta xente é parte da delegación do meu país? 

- Cal é a súa función diaria? 

- Que peticións están facendo e que pensan sobre iso outros negociadores? 

- Baixo que proceso decidiu o país a súa posición nas negociacións? 

- Con quen está xerando alianzas? 

- Que está facendo o país para implementar as decisións que xa se tomaron? 

- Como afectan na nosa rexión as decisións que se están tomando? 

Para rematar, debemos ter en conta unha noción básica ao tratar con fontes de certa 

relevancia. Segundo a guía publicada por UICN e Agencia EFE (2016): 

“Cuando se pone el dedo en un problema ambiental ligado a grandes proyectos 

económicos, los gobiernos y las empresas afectadas intentan a menudo no dar 

respuesta alguna a las preguntas; a veces responden, pero no a las preguntas 
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planteadas, o deforman la realidad. {...} De ahí la importancia de ir al lugar en 

cuestión para darse cuenta por sí mismo, dedicarle tiempo a escuchar a todos los 

actores y afinar la precisión en lo que se escribe.” 
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3.6. Cuestións a evitar 

3.6.1. Periodismo ambiental: activismo ou denuncia? 

O Xornalismo Ambiental, xa considerado como xornalismo especializado, evolucionou de 

distintas maneiras en todo o mundo. No panorama internacional, especialmente na 

Federación Internacional de Xornalistas Ambientais, existen partidarios por un 

Xornalismo Ambiental  aséptico ou obxectivo e outros que se decantan por un Xornalismo 

Ambiental comprometido. 

Por tanto existen dous tipos de xornalistas ambientais: o informador  que trata os temas 

ambientais con maior distancia; e o xornalista activista, é dicir, o militante destas 

cuestións cun maior coñecemento e experiencia ambiental, aínda que na corda frouxa da 

obxectividade.  Nos Congresos da Asociación de Xornalistas de Información Ambiental 

española ( APIA) móstranse as diverxencias entre os dous xornalistas ambientais: 

- Os xornalistas  asépticos ou informadores destacan a importancia de manterse 

como “obreiros da información”, manter as distancias e non se trata de vender un 

punto de vista polo que se debería protexer a imparcialidade. 

- Outros xornalistas opinan que a actividade profesional debe ir acompañada de 

compromiso. Con todo, isto non ten porque confrontar coa obxectividade que non 

se debe confundir coa imparcialidade. Esteve e do Moral especifican que “se pode 

ser plenamente obxectivo sen renunciar á posición ideolóxica nin á toma de 

postura fronte a uns acontecementos. De aí a necesaria pluralidade de opcións 

informativas”. 

Dentro deste contexto e clasificación, existe un debate en canto ao nivel de obxectividade 

e compromiso. A función do xornalista que debe prevalecer en canto a temas como o do 

cambio climático ou a contaminación é a de informar sobre a situación real e os datos  

verídicos. 

Segundo Arturo Larena, especialista en Xornalismo Científico e ambiental no Consello 

Superior de Investigacións Científicas (CSIC), os xornalistas deben manter unha posición 

de pluralidade á hora de cubrir información ambiental e, non só contar a preocupación 

social con respecto ao tema, senón tamén reflectir a realidade daquelas persoas que 

negan a existencia de problemas ambientais. Por iso hai que destacar que o obxectivo do 

traballo dun xornalista non é educar á poboación ou a un público determinado. 
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3.6.2. A cobertura medioambiental nos medios de comunicación 

Neste contexto, os medios de comunicación poden e deben colaborar na creación dunha 

conciencia ambiental na sociedade incrementando a cantidade e a calidade de 

información. Os medios de comunicación réxense por uns procedementos rutineiros e a 

súa forma de seleccionar a información está moi estandarizada. 

O desastre do petroleiro Prestige fixeron saltar as alarmas sobre a destrución da naturaza 

e grazas á enorme cobertura dos medios, acrecentouse a sensibilización dunha opinión 

pública cada vez máis preocupada polo entorno. Como consecuencia da tendencia a 

primar os sucesos máis chamativos os medios de comunicación acaban creando unha 

imaxe parcial dos feitos. Tratan informacións concretas e puntuais que realmente forman 

parte de procesos longos e realidades complexas con numerosas implicacións científicas 

técnicas. Os medios de comunicación e os xornalistas ambientais deben: 

- Evitar tratar relatos noticiosos, que non informan o suficiente, conducen á 

confusión dos espectadores e, por conseguinte, os televidentes non conseguen 

aprender as nocións básicas que permitan identificar futuros acontecementos 

catastróficos de características similares. 

- Evitar a  sobreinformación sobre situacións de risco e catástrofes que pouco 

axudan a fomentar unha educación e unha cultura entre os cidadáns. 

- Considerar que ao tratar información de catástrofes como información 

catastrófica pode chegar a “adormentar” aos receptores nun estado de 

perplexidade. 

- Os medios de comunicación non deberían converter os riscos naturais nun 

patrimonio informativo exclusivo. Existen moitas outras fontes de información e 

outros accesos que non sempre se recollen nos relatos oficiais e convencionais. 

A demanda de información ambiental que manifestan os cidadáns non se corresponde 

coa existencia de xornalistas especializados capaces de interpretar os complexos 

mecanismos. Ademais hai que ter en conta os seguintes aspectos con respecto ás fontes 

informativas: 
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- Saber valorar as fontes institucionais na súa xusta medida e determinar cales son 

útiles e como acceder a elas. 

- En canto á validez das fontes, esta adquírese por en número de veces que foron 

fiables. 

- Evitar outorgar unha excesiva fiabilidade dos gabinetes de prensa. As fontes 

ideais dentro da administración son os técnicos, pero frecuentemente adoitan 

estar sometidos á férrea disciplina comunicativa do organismo, 

3.6.3. Xornalismo ambiental e sostible 

É importante tamén diferenciar entre xornalismo AMBIENTAL e SOSTIBLE. Ambos os 

tipos teñen, evidentemente, algúns trazos en común, como pode ser a 

interdisciplinariedade (os contidos ambientais e os referidos á sustentabilidade teñen 

claras connotacións con outras áreas informativas e con outras disciplinas ou ciencias); 

en ambos a actualidade é un valor noticia clave (se noutro tipo de especialidade a 

actualidade constitúe un dos factores máis relevantes, os temas ambientais e os 

referidos á sustentabilidade céntranse, prioritariamente, na prevención de posibles riscos 

ou situacións catastróficas); e os dous móvense en realidades complexas fronte a outros 

xornalismos no que predominan as evidencias (o longo prazo e a catástrofe son dous 

elementos comúns). 

Máis relevancia para este apartado teñen as diferenzas entre xornalismo ambiental e 

sostible, e entre as principais atópanse: o xornalismo sostible non está vinculado ao 

xornalismo científico como o ambiental, pode atender asuntos puramente sociais, ou 

económicos, sen tratar o ambiental, aínda que o ambiental sexa prioritario dentro da 

sustentabilidade. Como o xornalismo ambiental naceu no seo das culturas alternativas, o 

xornalismo sostible ten, ademais do sinal alternativo, a aposta institucional; outra 

diferenza sería que, mentres o xornalismo sostible é antropocentrista (o seu centro 

compóñeno as novas xeracións humanas), o xornalismo ambiental abraza máis ben a 

concepción de  biocentrismo débil, entendendo este como sistema de valores que fai da 

vida o principal valor, admitindo unha xerarquía pola cal a especie humana, en caso de 

conflito, é prioritaria moralmente sobre outras especies. 

A pesar de que aquí se dividiron como dous tipos diferentes de xornalismo, non se pode 

considerar unha desfeita admitir o xornalismo sostible como un subtipo dentro do 

xornalismo ambiental, pero aínda así é moi importante non confundir un con outro. 
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Tamén hai que ter en conta outro tipo de riscos e malas prácticas que se poden cometer 

á hora de realizar un xornalismo encargado do  medio ambiente. 

Por unha banda, existen dificultades en relación coas fontes empregadas. Estas poden 

estar a proporcionar información seguindo algún tipo de interese, por exemplo, ao ser 

financiadas por algunha persoa ou empresa. É por iso que convén estar ao tanto dos 

antecedentes e intencións reais das fontes. O mesmo ocorre coas investigacións 

científicas, as cales poden recibir financiamento privado debido ás poucas axudas que 

reciben por parte dos gobernos ou outros órganos estatais. 

Do mesmo xeito, outro erro moi común dentro do xornalismo ambiental é o de non 

profundar nos temas para tratar, xa sexa por falta de coñecementos científicos e técnicos, 

ou tamén por falta de contactos ou pouca accesibilidade por parte de expertos na materia. 

É traballo do xornalismo e do mundo científico colaborar para a creación e divulgación de 

información veraz, honesta e alcanzable, é dicir, que poida ser comprendida por un gran 

número de persoas. Pero iso non debe provocar unha ausencia de profundización á hora 

de difundir a devandita información. Ha de atoparse o equilibrio entre os datos outorgados 

pola ciencia e fontes especializadas, que poden resultar abafadores, e as estratexias 

comunicativas, as cales non están rutinizadas polo propio medio de comunicación e os 

profesionais que os compoñen e que deben coñecer a información que están a tratar para 

difundila de forma que sexa comprensible, precisa e non dea lugar a malas interpretacións 

ou posibles erros. 

Seguindo con estas premisas, a xornalista ambiental Mónica Pérez das Heras resume 

nos seguintes sete puntos os problemas comúns a todas as informacións nesta área: 

1. Escaso intercambio de información entre xornalistas ambientais. 

2. Utilización de escasas fontes. Acódese ás mesmas, normalmente oficiais. 

3. Falta de coñecementos técnicos e científicos. 

4. Escasa profundización nos temas. 

5. Necesidade de acceso á información. 

6. Presións políticas e empresariais que censuran a verdade. 

7. Falta de interese polas noticias ambientais que reduce a súa posición nas axendas 

públicas e as portadas dos diversos medios de comunicación. 

Ante esta situación, a propia xornalista ofrece unha solución clara, concisa, pero pouco 

sinxela: “fomentar a especialización” nesta área do xornalismo. 
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3.7. Desinformación: Como evitar a difusión de “fake news” 

sobre o medio ambiente 

O noso mundo está cada vez máis interconectado e saturado de noticias, mais, 

paradoxicamente, a desinformación estase a espallar pola nosa sociedade como nunca 

antes o fixera. Este fenómeno consiste na difusión de contido falso coa intención 

específica de enganar ou manipular para procurar nos suxeitos a ignorancia, e unha das 

ferramentas máis empregadas para propiciala é a creación de falsidades articuladas de 

xeito premeditado para que sexan percibidas como verdades. 

A proliferación de noticias inventadas está minando os fundamentos da democracia, pois 

provoca que a cidadanía non poida elixir aos seus representantes con bo criterio se non 

está correctamente informada. Ao igual que o ámbito político, sanitario ou social, o 

ámbito medioambiental non é alleo á desinformación e, nos últimos anos, tamén se está 

vendo afectado pola desinformación, datos erróneos e noticias falsas que se propagan, 

principalmente, por redes sociais. O emprego destas como medio de difusión de 

información falsa xa se instalou nunha sociedade na que apenas hai espazo para os 

matices. Xa non hai grises, nin dúbidas, nin rectificacións. Só respostas simples a 

problemas complexos. 

No referente ao medio ambiente, a desinformación prexudica ás políticas ecolóxicas, 

ademais de ter acompañado ao quecemento climático dende a seu descubrimento e 

divulgación, asociado principalmente a ámbitos negacionistas. Pode adoitar moitas 

formas, dende imaxes manipuladas publicadas en Facebook ata cadeas con mensaxes 

fraudulentas que se difunden por Whatsapp. Ademais, Internet outorga a posibilidade do 

anonimato e contribúe a unha distribución masiva da información, o que permite que 

aínda máis persoas poidan publicar información falsa sen control. Segundo o “I Estudo 

sobre o Impacto das Fake News en España”, o 86% da poboación española non é capaz 

de distinguir unha información verdadeira dunha falsa, a pesar de que o 60% pensa que 

si. A “desinformación verde” xa é unha realidade. 

3.7.1. Exemplos de noticias falsas desmentidas por Greenpeace 

A continuación, presentamos unha serie das  falsas verdades medioambientais máis 

comúns ordenados por categoría, e desmentidos. 

Bosques 

Non, Galicia e outras comunidades do norte non arden polos eucaliptos 
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É fundamental a planificación e ordenación dos montes, a detención da expansión do 

eucalipto e a súa retirada dos espazos protexidos. Con todo, non se pode culpar a esta 

especie da ondada incendiaria a pesar de ser máis inflamable e que arda ben, mais non 

hai eucaliptos nas 60 zonas de Ourense con maior actividade incendiaria. 

Non, a maioría dos incendios non son provocados por persoas pirómanas 

A maioría dos incendios intencionados son producidos para queimas agrícolas e de 

pastos. Segundo o traballo da Fiscalía de Medio Ambiente recollido no MAPAMA (2006-

2015), só o 7,17% dos incendios están ocasionados por pirómanos. 

Non, a Reforma da Lei de Montes non provocou que houbera máis incendios 

En 2015, o Partido Popular reformou a Lei de Montes. Dita reforma abría no artigo 50 unha 

excepcionalidade á prohibición de recalificación a superficie queimada en 30 anos, unha 

excepcionalidade non utilizada ata a data e que require un procedemento de declaración 

de utilidade pública do proxecto en cuestión que, ademais, debe contar coa aprobación 

dos gobernos autonómicos. Houbo incendios antes e despois desta reforma, e o debate 

séguese centrando nela a pesar de que nunca chegou a ser aplicada. 

Cambio climático 

Non, o cambio climático non é unha farsa  

O cambio climático é real e causado polo ser humano. A comunidade científica ven 

advertindo dende fai décadas do grave risco para o clima pola continua emisión de gases 

invernadoiro. No seu último informe, o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre o 

Cambio Climático da ONU (IPCC), que conta con 195 países membros e recompila o 

traballo de miles de científicos de todo o mundo, conclúe que “a influencia humana no 

sistema climático é claro, e as emisións de gases de efecto invernadoiro son as máis altas 

da historia. A acumulación artificial destes gases na atmosfera provoca os cambios 

climáticos recentes están tendo impactos xeneralizados nos sistemas humanos e 

naturais. 
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Residuos e incineración 

Non, as bolsas biodegradables non son a solución ao plástico 

As bolsas chamadas biodegradables son unha falsa solución, xa que non se degradan 

nos océanos, ao non ter estes as condición necesarias. Ocorre o mesmo con outros 

produtos “biodegradables” como vasos, recipientes ou cubertos. 

Non, a incineración non é un sistema de xeración de enerxía eficaz 

Na actualidade, o valor calorífico dos residuos sólidos urbanos (RSU) débese en gran 

medida aos plásticos. O potencial de aforro de enerxía do reciclaxe dos RSU en España é 

moi superior ao potencial de obtención de enerxía mediante incineración. Ademais, estas 

instalacións emiten á atmosfera sustancias químicas persistentes. tóxicas e 

bioacumulativas. As incineradoras xeran enormes cantidades de escouras e cinzas 

volantes que poden contaminar o entorno. Por tanto, a incineración de residuos urbanos 

non é unha fonte renovable e limpa de enerxía, xa que é ineficiente en comparación cunha 

adecuada política de reciclaxe de materiais. 

Enerxías renovables 

Non, as enerxías renovables non destrúen empregos, senón que os xera 

As enerxías renovables xa empregan a nivel global a case 10 millóns de persoas. Un 

estudo da OIT estima que, có cumprimento do Acordo de París para 2030, se crearán 24 

millóns de novos empregos (catro empregos por cada emprego que se destrúa no 

petróleo ou no carbón). Os datos a nivel nacional falan de 132.000 novos emprego en 

España solo con cumprir os obxectivos europeos. A transición cara un modelo enerxético 

100% renovable é unha oportunidade para alcanzar un sistema enerxético máis xusto, 

paritario, democrático e sustentable. 

Si, o sistema enerxético pode funcionar ao 100% con renovables 

Cada vez hai máis lugares onde xa se fai: durante todo o case todo o ano en Costa Rica, 

Urugai ou Islandia, e durante cada vez máis días completos en Dinamarca, Alemaña ou 

Portugal. As redes eléctricas necesitan flexibilidade, combinando renovables, redes 

intelixentes, interconexións, xestión da demanda e almacenamento. 
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Claves e ferramentas para identificar noticias falsas e evitar a súa difusión. 

1. Á hora de evitar a difusión de noticias falsas, temos moitas guías que seguir. 

Dende organizacións como Greenpeace, ata a páxina sobre seguridade de 

Whatsapp, podemos seguir unha serie de pasos para identificar e evitar difundilas. 

2. Se a noticia en cuestión é demasiado coloquial, empregando titulares 

sensacionalistas con adxectivos, signos de interrogación e de exclamación, 

débese desconfiar. Moitas veces inténtase atraer a atención da xente 

empregando títulos falsos ou que distorsionan a realidade para gañar visitas. 

3. Cando dita noticia non apareceu en ningún outro medio, non se debe difundir. Se 

ninguén lle está dando cobertura, probablemente sexa falsa. 

4. Cómpre ter especial coidado coas datas, xa que as veces podemos divulgar 

noticias antigas que cadran co contexto actual, e iso tamén é un método de 

desinformación. 

5. Outra das cousas que máis se deben ter en conta son as fontes. Se desconfías 

delas pola súa procedencia, ou por publicar no pasado outras noticias falsas, non 

debes difundir. Cómpre que comprobes a súa procedencia e contrastes con 

outras fontes. 

6. Os arquivos multimedia son outro dos principais focos de desinformación. Vídeos, 

fotografías, arquivos de audio...todos poden ser editados de forma sinxela para 

confundir e enganar. O mellor nestes casos é buscar ditos arquivos en Internet e 

comprobar a súa procedencia. 

7. É moi importante manter unha postura crítica, xa que os feitos que comparten as 

nosas crenzas fan que difundamos sen pensar, a marxe de que poida ser real ou 

falsa. Cómpre manter a cabeza fría e sempre comprobar. 

8. Por último, no caso de ter calquera mínima dúbida, non se debe compartir. Se hai 

dúbidas, é porque probablemente algo non cadre. Polo tanto, antes de difundir 

calquera información débese comprobar a súa validez. 

Ademais destes consellos, existen numerosos medios que nos axudan a identificar e 

diferenciar as “Fake news” da información veraz. Estas plataformas dixitais, entre outras, 

teñen como obxectivo destapar as noticias inventadas que chegan á poboación a través 

de Internet, para así conseguir que os cidadáns dispoñan dunha información veraz.  
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Algunhas delas son: 

Maldita.es 

Proxecto xornalístico independente e sen ánimo de lucro cuxo fin é dotar á cidadanía de 

“ferramentas para loitar contra a desinformación e verificar contidos en Internet”. Esta 

plataforma contén toda a información viral que resulta ser falsa. Maldita Hemeroteca, 

Maldito Bulo, Maldita Ciencia y Maldito Dato: as diferentes ramas de Maldita.es 

monitorizan as informacións que circulan nas redes sociais e analizan a mensaxe 

aplicando técnicas do xornalismo de datos para a súa verificación 

Verne 

Sección do diario El País destinada a desmentir “fake news” e identificar noticias falsas e 

información que se converten en virais a través de Internet. 

Buloblocker 

Whatsapp é a principal fonte de información dun terzo da poboación. Por iso, a ONG 

Greenpeace elaborou o “Buloblocker”. Consiste nun teléfono (+34 608 687 262) para que 

aqueles que reciban información medioambiental da que desconfían, poidan enviar unha 

mensaxe a través desta plataforma e a ONG comprobe se se trata de desinformación ou 

dunha información veraz. 

Wikitribune 

Proxecto colaborativo que aposta por ofrecer informacións xornalísticas contrastadas 

que, antes de ser publicadas, contan coa revisión dun equipo de xornalistas expertos que 

as validan. 

The trust project 

Neste proxecto colaboran importantes medios de comunicación de todo o mundo. En 

España, conta coa colaboración de El Mundo e El País. O seu obxectivo é alertar aos 

grandes buscadores de que unha información que se está difundindo é falsa. 

Nun mundo no que cada vez ten máis importancia a información que se difunde a través 

de Internet, é fundamental combater a desinformación. En canto ao ámbito medio 

ambiental, este tipo de información provoca que se creen, sobre todo, “fake news” sobre 

o quencemento global, que a maioría das veces dificulta que a poboación poida 

comprender, apoiar e impulsar prácticas adecuadas para frear a crise climática. Por iso, 
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cómpre combatela e apostar por unha información veraz, sobre todo, no mundo das 

redes. 

Fontes  

Andalucía es Digital ( 29 de outubro de 2018). Posverdad y noticias falsas: Claves y 

plataformas para detectar fake news. https://www.blog.andaluciaesdigital.es/detectar-

fake-news-claves-plataformas/ 

Atienza, J. (30 de decembro de 2019). Desinfomación y Fake News: un frente abierto en 

la batalla por el clima. Ethic  https://ethic.es/2019/12/fake-news-cambio-climatico/ 

Avilés, A.  (7 de decembro de 2018). Que no nos engañen: decálogo para hacernos 

cazadores de ‘fake news’ . Federación de ayuda contra la drogadicción 

https://www.fad.es/planetajoven/que-no-nos-enganen-decalogo-para-hacernos-

cazadores-de-fake-news/ 

Ecoavant. (24 de maio de 2019) El peligro de los bulos para la defensa del medio ambiente 

y la democracia. https://www.ecoavant.com/actualidad/el-peligro-de-los-bulos-para-la-

defensa-del-medio-ambiente-y-la-democracia_4502_102.html 

Estudio de Comunicación e Servimedia. (Setembro de 2018). Influencia de las noticias 

falsas en la opinión pública. {PDF} Recuperado de: 

https://www.servimedia.es/sites/default/files/documentos/informe_sobre_fake_news.p

df 

El País. (30 de setembro de 2019). Guía práctica de la desinformación en siete pasos. 

Consultado o 22 de abril de 2020 

https://retina.elpais.com/retina/2019/09/27/tendencias/1569578699_348156.html 

Greenpeace. (21 de maio de 2019) ¿Cómo puedes protegerte contra la desinformación? 

https://es.greenpeace.org/es/en-profundidad/asi-funciona-la-desinformacion-en-

whatsapp/como-puedes-protegerte-contra-la-desinformacion/ 

Greenpeace. Podcast https://es.greenpeace.org/es/noticias/?tag=podcast 

Greenpeace. (21 de maio de 2019) ¿Qué es la desinformación? 

https://es.greenpeace.org/es/en-profundidad/asi-funciona-la-desinformacion-en-

whatsapp/que-es-la-desinformacion/ 
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Greenpeace. Biblioteca de desmentidos ambientales. Consultado o 22 de abril de 2020, a 

partir de: https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/democracia-y-

contrapoder/biblioteca-de-desmentidos-ambientales/ 

Maldita.es. (3 de maio de 2018) Metodología de Maldito Bulo 

https://maldita.es/metodologia-de-maldito-bulo/ 

Millán, A.  (12 de decembro de 2019). Combatir las fake news es necesario en la lucha 

contra el cambio climático. Diario 16 https://diario16.com/combatir-las-fake-news-es-

necesario-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/ 

Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (11 de decembro de 2019) 

Combatir las fake news para luchar contra el cambio climático 

https://www.miteco.gob.es/fr/prensa/ultimas-noticias/combatir-las-fake-news-para-

luchar-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico./tcm:36-505473 

Plataforma para la Sostenibilidad de los Envases. Las fakes news también afectan al 

reciclaje.  Recuperado o 22 de abril de 2020, de:  https://envaseysociedad.com/las-fake-

news-tambien-afectan-al-reciclaje/ 

Pilar, S. (11 de decembro de 2019). El problema no son las noticias falsas, sino los líderes 

políticos que las utilizan. RTVE https://www.rtve.es/noticias/20191211/problema-no-

son-noticias-falsas-sino-lideres-politicos-utilizan/1993559.shtml 

Tena, A. (11  de decembro de 2019) Desinformación y 'fake news': cómo luchar contra el 

negacionismo climático. Público. https://www.publico.es/sociedad/cop25-batalla-

desinformacion-niega-crisis-climatica.html 

Rodríguez, R.  (2018) Fundamentos del concepto de desinformación como práctica 

manipuladora en la comunicación política y las relaciones internacionales. Ediciones 

Complutense . https://doi.org/10.5209/HICS.59843 

Whatsapp. Consejos para prevenir la propagación de rumores y noticias falsas 

https://faq.whatsapp.com/es/general/26000216/?category=5245250 
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4. Referencias. Fontes e entidades as que 

recorrer 

4.1 Introducción 

As fontes son esenciais para a produción da información, de aí que debamos procurar 

persoas, institucións, documentación ou organismos de diferentes índoles que nos 

poidan facilitan a información que necesitamos para a elaboración deste proxecto. Hai 

que ter moi en conta que se deberá procurar o contraste dun gran número de fontes para 

acadar o principio de honestidade e imparcialidade. Deste xeito, imos atoparnos con 

múltiples interpretacións que se caracterizarán por non ser obxectivas, polo que entre 

todos debemos realizar unha recompilación dos diferentes puntos de vista que nos 

proporcionen cada fonte. 

É importante ter en conta que, para a elaboración deste traballo, debemos prestar gran 

atención a aspectos como a relevancia da documentación previa relativa ao medio 

ambiente ou a importancia, pero tamén o risco, que nos supoñen as fontes dixitais 

(fakenews). 

Fontes 

Estela, M. (12 de febreiro de 2020). Cómo citar: "Fuentes de Información". Concepto.de 

https://concepto.de/fuentes-de-informacion/#ixzz6HAEEKABN 

4.2. Listaxe 

Fontes ONG 

Greenpeace: trátase dunha ONG ambientalista. Realiza campañas por todo o mundo 

tratando temas como a agricultura ecolóxica, os bosques, o cambio climático… 

Redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter 

Correo electrónico: 

medios de comunicación: prensa.es@greenpeace.org 

información: contacto.es@greenpeace.org 

Número telefónico: (+34) 900 535 025 
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WWF (Fondo Mundial para a Natureza, en inglés World Wide Fund for Nature): é unha 

organización non gubernamental fundada no ano 1961 que se encarga da conservación 

do medio ambiente. 

Contactos: 

Redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin 

Correo electrónico: 

medios de comunicación: prensa@wwf.es 

información: info@wwf.es 

Número telefónico: (+34) 91 354 0578 

 

Ecoembes: trátase dunha organización medioambiental sen ánimo de lucro que promove 

a sostibilidade e o coidado do medio ambientea través da reciclaxe. 

Contactos: 

Redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Flickr 

Número telefónico: 91 567 24 0 

 

Ecoloxistas en acción: é unha confederación de mais de 300 grupos ecoloxistas de toda 

España. A súa unificación produciuse en decembro de 1998. Forma parte do que se 

chadenomina como ecoloxismo social. 

Contactos: 

Redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr, Telegram 

Número telefónico: 91 531 27 39 
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ADEGA: Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), é unha asociación 

ecoloxista independente e sen ánimo de lucro que traballa en defensa do medio ambiente 

Contactos: 

Número telefónico: 981 57 00 99 

Correo electrónico: adega@adega.gal 

Redes sociais: Facebook, Twitter 

 

Amigos da Terra-Galicia: programas de voluntariado e de implicación da cidadanía no 

medio ambiente. 

Contactos: 

Redes sociais: Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Flickr, 

Correo electrónico:  galicia(@)tierra.org 

Número telefónico: 988 374 318 

 

Fontes institucionais 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico: 

Contactos: 

Número telefónico: 

medios de comunicación:  91 597 60 68 -  91 597 60 37 

información: 91 597 65 77 - 91 597 65 78 

Correo electrónico: 

medios de comunicación: bzn-prensa@miteco.es 

información: informacionma@mapama.es 



 

164 

 

Seprona: é a unidade da Garda Civil destinada ao coidado da natureza. 

Contactos: 

Número telefónico: 062 

Correo electrónico: seprona@guardiacivil.org 

 

UICN: Unión Internacional para Conservación da Natureza. 

Contactos: 

Redes Sociais: Facebook, Twitter, YouTube 

Número telefónico: +32 2 732 82 99 

Correo electrónico: brussels@iucn.org 

 

AEMA: axencia da Unión Europea cuxa labor consiste en proporcionar información sólida 

e independiente sobre o medio ambiente. 

Contactos: 

Redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin 

Número telefónico: (+45) 33 36 71 00 

 

Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA): é a autoridade 

ambiental líder no mundo. 

Contactos: 

Número telefónico: +1 917 367 2935 
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Fontes con relación xornalística 

APIA: asociación de xornalistas de información ambiental. 

Contactos: 

Redes sociais: Twitter, Facebook 

 

EFE verde: sección da Axencia Efe pero destinada exclusivamente a noticias relacionadas 

co medio ambiente. 

Contactos: 

Correo electrónico: efeverde@efe.com 

Número telefónico: +34 91 346 71 00 

Redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube    

 

Trash is for Tossers: un canal donde a vida saudable se une ao ecoloxismo. Lauren Singer, 

impulsora do canal, afirma: «Reducir a basura na miña vida para alinearme cos meus 

valores«. O seu canal Trash is for Tossers (a basura é para perdedores) é unha ventá ao 

mundo do consumo responsable e a reciclaxe. Xestos sinxelos pero moi útiles. 

Contactos: 

Redes sociais: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest 

Correo electrónico: Lauren@trashisfortossers.com 
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Econoticias.com: xornal dixital sobre medio ambiente. 

Contactos: 

Redes sociais: Facebook, Twitter, Linkedin 

Número telefónico: + 34 977236492 

Correo electrónico: jcompany@ecoticias.com 

 

RETEMA (Revista Técnica de Medio Ambiente): especializada no sector e é a primeira 

publicación en editarse en España sobre la industria medioambiental. 

Contactos: 

Redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin 

Número telefónico:  914 713 405 

Correo electrónico: info@retema.es 

 

Expertos/as e xornalistas 

Alex Fernández Muerza: Xornalista de ciencia e medio ambiente colaborador habitual de 

medios como Quo, Muy Interesante, Consumer ou El País. 

Contacto: Twitter, Linkedin. 

Antonio Cerrillo Jodar: Redactor de medio ambiente de La Vanguardia. 

Contacto: Correo electrónico, Twitter 

 

Arturo Larena: Director de EFE verde e EFE futuro, e Premio Nacional de Periodismo 

Ambiental, así como Premio Fundación BBVA á conservación da biodiversidade. 

Contacto: Número de teléfono +34 91 346 71 00, Correo electrónico, Twitter, páxina web 
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José Luis Gallego: divulgador ambiental, escritor e colaborador de numerosos medios de 

comunicación. 

Contacto: páxina web, Twitter 

José María Montero: socio fundador de APIA e galardonado co premio nacional de Medio 

Ambiente, entre outros. 

Contacto: Correo electrónico, blog, Twitter 

 

Fontes de investigación 

CSIC (Consello superior de Investigacións científicas): dependente do Ministerio de 

Ciencia, Innovación e Universidades, é o ente de investigación máis grande de España. 

Contacto: Web, Número telefónico central +34 91 568 14 00. 

 

BC3 (Centro Vasco para o Cambio Climático): centro de investigación das causas e 

consecuencias dos problemas ambientais. 

Contacto: Correo Electrónico, Número Telefónico +34 944 014 690, Web 

 

World Resources Institute: organización de investigación global que abarca máis de 60 

países. 

Contacto: Número Telefónico +031 (0)611153927 (Países Baixos), web e solucións de 

contacto 
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Asociación Española de Ecoloxía Terrestre (AEET): promove a divulgación científica e o 

investimento en ecoloxía. 

Contacto:  Correo Electrónico, Twitter, Web 

 

Bases de datos, repositorios e máis 

Google Schoolar 

Dialnet 

SINC (Servizo de Información e Noticias Científicas) 

Plataforma Galega de Información Ambiental 

Fontes 

Estela, M. (12 de febreiro de 2020). Cómo citar: "Fuentes de Información". Concepto.de 

https://concepto.de/fuentes-de-informacion/#ixzz6HAEEKABN 
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5. Entrevistas con xornalistas 

O xornalismo medioambiental, para Alberto Quián 

Alberto Quián (Vigo, 1976) é profesor e investigador na Universidad Carlos III de Madrid e 

na Universitat Oberta de Catalunya. Comezou no ano 2000 como xornalista no Faro de 

Vigo e a día de hoxe compaxina o seu labor de docente e investigador con publicacións 

en diversos medios de comunicación como Galicia Confidencial, medio no que é 

responsable da área de redes sociais e da de ciencia. No 2013 publicou o libro "El impacto 

mediático y político de WikiLeaks". 

Que cambios farías nos plans de estudos das carreiras de Xornalismo? 

Esta crise do coronavirus ten que darnos unha lección ás universidades e á poboación en 

xeral, e é que o xornalismo científico ten que deixar de ser considerado un xornalismo de 

segunda categoría, como se considerou ata agora tanto polos propios medios, os 

xornalistas, as universidades e a propia poboación. As cousas mudaron nos últimos anos 

aínda que, tradicionalmente, o xornalismo científico e medioambiental sempre foi o das 

“novas curiosas”: un xornalismo de segunda categoría, branco de bromas e en ocasións 

convertido en sensacionalista.  

Esta crise serve para entender que, para que a xente estea informada de verdade -non se 

deixe levar por mentiras, sensacionalismos, influencers e gurús da información- hai que 

darlle prioridade á información científica e dar a coñecer así axeitadamente a realidade de 

problemáticas coma esta.   

Dito isto, centrándonos un pouco no xornalismo medioambiental, como xa dixen, ten que 

estar baixo o paraugas dos xornais non científicos e é tamén de importancia. Ao fin e ao 

cabo, esta pandemia (coronavirus) vai pasar grazas aos científicos. Pero cando volvamos 

ás nosas rutinas e á vida normal seguiremos tendo o maior reto da humanidade por 

diante: o cambio climático. Cando pase todo isto, o cambio climático vai seguir aí, o maior 

reto que enfronta á humanidade e polo que tamén xa hai miles de mortos, desprazados, 

refuxiados… Temos que darlle prioridade ao xornalismo medioambiental.  

Se nos centramos un pouco no caso galego, somos conscientes de que o medio 

ambiente, entre outras cuestións, é crucial para o país. Por exemplo, a polémica que existe 

do eucalipto. Se o pensamos friamente, antes era un tema central que estaba no debate 

público porque a xente agora está máis e mellor informada e porque hai máis e mellor 

información medioambiental. Tamén temos o exemplo das secas: tiñamos os encoros 
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secando, falta de chuvias, declaráronse alertas… Para isto, teñen que estar os xornalistas 

medioambientais e científicos: para cuestións de radical importancia como a invasión de 

especies exóticas e invasoras en Galicia, que están comprometendo os hábitats das 

especies autóctonas e, que en parte, implican consecuencias á nosa propia saúde.  

Estes son algúns dos elementos que demostran que ao xornalismo medioambiental 

compre darlle maior importancia. E é por iso que fago un chamamento ás universidades, 

xornalistas e aos propios medios: para que se forme máis e mellor e se lle dea máis 

importancia á formación de futuros xornalistas especializados nesta área.  

Seguindo con esa especialización, se eu agora rematara xornalismo e quixera traballar 

especializado neste campo, crees que habería futuro laboral? Que crees que debería facer 

para especializarme en concreto neste tema? 

Se vai a haber saída? Sen dúbida ningunha. Eu dígollo aos meus alumnos: a clave é 

especializarse. Igual que temos xornalistas económicos, políticos… Necesitamos máis 

xornalistas especializados en ciencia e medio ambiente. Sen dúbida, cos momentos que 

estamos a vivir e tamén o feito de que se está a producir máis e moita mellor investigación 

científica medioambiental -a información científica está crecendo-, necesitamos ter máis, 

e mellor preparados, xornalistas medioambientais listos para ofrecer a mellor información 

posible sobre este tipo de cuestións.  

Ademais, temos por diante grandes retos. A humanidade ten enormes retos por diante 

que, cando pasemos esta crise da pandemia, están intrinsecamente relacionados coas 

cuestións medioambientais. É máis, os medios teñen que concienciarse e penso que en 

xeral cada vez o están máis sobre a importancia de dispor de xente especializada nestas 

áreas, aínda que queda moito camiño por percorrer. 

E respondendo ao que deberías facer, a cuestión real é que deberían facer as 

universidades, e xa logo os estudantes. As universidades, como che dicía antes, teñen que 

darlle máis importancia e prioridade, facéndollo notar aos estudantes, que este tipo de 

especializacións son fundamentais. O alumnado sempre me di o primeiro día de clase 

que non entenden por que a materia de xornalismo científico e medioambiental é 

obrigatoria, mais cando remata o curso xa comprenden a real importancia que ten este 

tipo de xornalismo. En primeiro lugar, penso que é labor das propias universidades, do 

responsable dos propios plans docentes, darlle importancia a este tipo de xornalismo e 

sobre todo facerlle ver ao estudantado que o xornalismo medioambiental en concreto é 

importante. Por outro lado, o propio alumnado ten que ser consciente diso e ser 
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proactivos, é dicir, empezar a interesarse motu proprio. Cando están nas redes sociais, 

cando len novas nos medios ou cando fan os traballos prácticos... deben interesarse máis 

por este tipo de temas, consultar máis información ou ver que publican os medios, tanto 

os xerais como os especializados. Eu sempre pido o mesmo exercicio, que é comparar 

como tratan a información científica e medioambiental os medios xerais (Nós, Galicia 

Confidencial, La Voz de Galicia, El País, El Mundo, New York Times...), comparando a 

información que dan, como a categorizan, comparándoa con medios especializados 

como a axencia SINC, primeira axencia de noticias especializada en xornalismo científico 

que se creou en España. Sempre lles poño este exemplo porque é unha mostra da 

importancia, de cada vez maior peso, que está tomando a información científica en xeral 

e a medioambiental en particular. Tamén é importante que aparezan este tipo de 

iniciativas porque o que demostran é precisamente que imos necesitar cada vez máis 

xornalistas especializados e por iso pido ao meu alumnado que consulte tamén estes 

medios especializados, que están emerxendo nos últimos anos, porque así poden 

entender como se tratan este tipo de informacións.  

Pero hai algo que é básico: se non tes paixón pola ciencia, vai ser difícil que sexas un bo 

xornalista medioambiental. Temos que espertar en todos nós, por nós mesmos pero 

tamén sendo motivados por outros, a paixón e o interese pola ciencia. Nese sentido, eu 

sempre lle digo ao meu alumnado que teñen que tomar iniciativa propia, buscar 

información, tanto en medios xerais como interesarse en buscar información científica, 

aínda que eu entendo que é complicada a linguaxe científica, pero interesarse eles 

mesmos. Volvendo á actualidade, eu sempre digo que hai que informarse polos medios 

de masas, os medios de comunicación tradicionais, os medios dixitais xornalísticos sobre 

o coronavirus. Pero para quen poida e teña interese, penso que tamén é fundamental 

acudir ás fontes primarias científicas, para ver que é o que din os científicos. E do mesmo 

xeito é interesante que coa súa propia iniciativa un estudante busque en Google 

académico, por exemplo, sobre o que din os científicos sobre o eucalipto en Galicia. 

En canto a medios xerais, como valoras a presenza nestes dos temas medioambientais? 

E a súa evolución ata o día de hoxe? 

Houbo unha evolución moi importante. Se nos remontamos á época de non Internet, na 

que a prensa, televisión e radio eran os medios que distribuían, creaban e monopolizaban 

a información, os temas medioambientais máis ben eran curiosidades. Grazas á internet 

principalmente e fundamentalmente polas emerxencias que temos ante nós, por exemplo 

incendios de Australia ou Rusia, onde millóns e millóns de hectáreas foron arrasadas, ou 
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mesmo en Galicia, onde temos un problema moi grande cos incendios, é certo que nos 

últimos anos se evolucionou, empezóuselle a dar máis importancia a este tipo de 

información e comezouse a acudir a fontes científicas. Sempre digo que é importante 

consultar aos ecoloxistas e a todos aqueles axentes implicados política e 

economicamente nas cuestións medioambientais. Pero a primeira fonte que temos que 

consultar é a científica.  

O cambio climático, ao fin e ao cabo, é o que cobre todo isto. En definitiva, si que 

evolucionou moito pero aínda queda moito por facer. Moita xente pensa que incluír 

informacións medioambientais na sección de sociedade é bo porque esta é unha sección 

popular, polo tanto pódese estender máis a información. Eu penso que é importante darlle 

categoría propia, darlle maior relevancia e presenza, empezando por crear seccións 

propias, e niso se está traballando. Cada vez hai máis medios, pero tamén outros que 

seguen banalizando estes temas e medios que seguen utilizando a ciencia e o medio 

ambiente para facer noticias que raian o absurdo.  

Pero en verdade si se evolucionou moito, tamén grazas á aparición cada vez maior de 

xornalistas especializados en ciencia e medio ambiente, que se formaron nisto e coñecen 

os mecanismos da ciencia, como funcionan, o método científico... e por outro lado 

científicos que se están especializando en xornalismo para divulgar ciencia. Isto é un 

fenómeno moi interesante que cada vez está aparecendo máis, esa conxunción entre 

xornalistas especializados en ciencia e científicos especializados en comunicación e 

xornalismo. Está facendo precisamente que este tipo de informacións, neste caso 

medioambientais, empecen a cobrar cada vez máis notoriedade, sendo cada vez máis 

rigorosas. 

Cres que habería xornalismo de temática medioambiental se non houbese un movemento 

social que o acompañe?  

Supoño que é como todo. Por exemplo, non habería xornalismo político que denunciase 

a corrupción se non houbera unha sociedade detrás que apoiara ese xornalismo, que o 

secundara, que respondera, que tivera unha acción reacción ao que se informa. É 

complicado, pero supoño que si, algún tipo de correlación ten que haber entre unha cousa 

e outra. De que nos valería a nós, por exemplo, informar dos desastres medioambientais 

ecolóxicos que supón o eucalipto para Galicia se logo non houbese unha reacción social? 

Se a xente cuestionase os criterios científicos baseados no método científico, que ao fin 

e ao cabo é o mellor xeito que ten a humanidade para achegarse á realidade, para 

explorala e intentar achegarnos á verdade? 
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Ten que haber un acompañamento entre unhas cousas e outras, os científicos, a ciencia 

e tamén o xornalismo científico responden ás demandas da sociedade, e, por outro lado, 

a sociedade tamén ten que acompañar á ciencia e ao xornalismo científico no seu 

progreso. De que valería entón denunciar por exemplo que o eucalipto, en base a criterios 

científicos, supón un problema moi grave para Galicia? Habería que facelo igual? Si, pero 

se esa mensaxe non cala… Ten que haber unha interacción, unha retroalimentación entre 

xornalistas e sociedade. 

Quen crees que consumen este tipo de noticias? Quen é o público obxectivo? 

Depende moito das novas, en xeral non son as novas que máis se consomen, a xente é 

máis de consumir noticias políticas, porque ao fin e ao cabo a política “inféctao” todo. 

Pero é certo que depende moito do tipo de novas e como se enfoquen, pois como che 

dicía antes, o tema dos incendios ou o do eucalipto, precisamente pola labor que se fixo 

dende a parte científica… dende a comunidade científica, como da parte dalgúns medios, 

pois si que esa mensaxe calou, ademais de que, evidentemente como dicía antes, os 

danos, as consecuencias, as repercusións, o impacto, é sufrido directamente pola propia 

poboación, entón si que é certo que este tipo de novas funcionan moi ben.  

Son novas moi consumidas, moi compartidas nas redes e, por ese lado, digamos que hai 

unha boa resposta por parte da sociedade. Pero logo xa outro tipo de novas menos 

populares, porque son problemas que non se palpan ou non se ven por parte da maioría 

da poboación, así que é certo que non teñen a repercusión que deberían ter.  

Por comentarche un exemplo, eu hai non moito publiquei unha información que falaba de 

que os ourizos de mar, en base a un estudo científico, precisamente feito por 

investigadores portugueses e galegos, detectaron hepatite. En ourizos de mar que se 

recollen na costa portuguesa e se comercializan en Galicia. Ese tipo de información sería 

a que, hai non moito, pasaría un pouco desapercibida, por así dicilo. Porén, foi unha das 

novas máis lidas no Galicia Confidencial. Isto demostra que empeza a haber unha maior 

concienciación sobre cuestións que antes ao mellor pasarían un pouco máis 

desapercibidas. En conclusión, coido que en xeral entre todos imos polo bo camiño mais 

queda moito por percorrer aínda. 

Que tendencias agardas no xornalismo medio ambiente a medio ou longo prazo? 

A resposta vai ir ligada, en principio, ao que xa comentei antes de que, evidentemente, van 

a aparecer máis xornalistas especializados e, cando falo de xornalistas especializados 

falo do que xa comentaba antes: xornalistas que se formarán en medio ambiente e tamén 
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científicos que se formarán en xornalismo para divulgar e informar sobre este tipo de 

cuestións. De feito, cada vez hai máis medios que teñen a científicos traballando en 

información e divulgación científica nos medios. Eu penso que vai ser a tendencia, é dicir, 

máis xornalistas especializados en ciencia do medio ambiente e máis científicos 

especializados en xornalismo, comunicación, divulgación…  

Por outro lado, como ben che dicía antes, cando superemos esta fase da pandemia 

volveremos á realidade e volveremos a enfrontar, a ser conscientes dos problemas que 

temos… volverá o verán e con el os incendios, a crise climática, volverán… e que claro, 

agora hai un fenómeno moi curioso, facendo así unha paréntese, hai un fenómeno moi 

curioso e interesante no que si farían falta xornalistas medioambientais, é dicir, científicos 

especializados, que deben abordar tamén estas cuestións e que, con esta cuestión tamén, 

coas corentenas, coa prescrición de mobilidade, están caendo as emisión de gases, o 

efecto invernadoiro.  

Isto supón, digamos, un mínimo alivio para o planeta. É dicir, está ben que haxa xornalistas 

medioambientais e científicos, pero fórmanse en vista de como está o planeta e da súa 

evolución. Como esta pandemia é unha desgracia, un pesadelo, unha traxedia para o 

mundo, pero está facendo tamén que o noso planeta respire un pouco máis, e sería 

interesante que houbese máis informacións (non digo que ocupen a primeira páxina, 

evidentemente) pero si que sería importante que haxa, nunha conxuntura coma esta, 

xornalistas especializados que nos digan “oia, sabe vostede que na súa cidade (ou en 

Galicia, ou en España, ou en Europa, ou no mundo) as emisións de gases están caendo 

tanto e isto supón para o planeta unha mellora en índices de calidade do aire” ou o que 

sexa. A polución do aire é un problema que causa miles de mortes ao longo do ano no 

mundo. Hai miles de mortos ao ano pola contaminación do aire, pero son mortos, como 

a min me gusta dicir, invisibles, que non se ven, non como os da pandemia. Son máis os 

mortos pola contaminación atmosférica que pola pandemia do coronavirus, que sería 

interesante que nestes momentos houbese xornalistas informando de como están 

caendo as emisións de gases, de como está repercutindo isto na saúde da poboación, ou 

nos ecosistemas, etc. Penso que isto denota tamén iso, a importancia que ten o 

xornalismo medioambiental ou científico, en particular…  

Cal consideras que foi o acontecemento puntual e pasado máis relevante da historia, 

dende o punto de vista medioambiental? 

Dende un punto de vista medioambiental-informativo, porque claro, quero dicir, o planeta 

Terra viviu crises e situacións catastróficas ou extremas moi importantes ao longo da 
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historia do planeta foron aparecendo e desaparecendo, por exemplo, miles de especies: 

animais, vexetais, etc. Tivemos glaciacións, tivemos períodos de secas, o cambio 

climático, por exemplo, non é algo novo, o cambio climático sempre existiu, o que pasa e 

que agora, no que están intentando incidir os científicos é neste, que non é un cambio 

climático como os demais xa que non forma parte dun ciclo natural, senón que é 

antropoxénico. Coido que é o momento actual, penso que non estamos preocupados polo 

pasado porque realmente este é o maior desafío que enfronta a humanidade e que 

enfrontou a humanidade… tamén polo volume de poboación que somos, é dicir, é que 

somos por volta de sete mil setecentos millóns de persoas no mundo.  

Outros pequenos exemplos de crises, medioambientais ou climáticas, a polución cando 

nin sequera existía o ser humano no planeta Terra… penso que, realmente, o momento 

crítico máis importante e máis relevante é o actual. Evidentemente, a miña opinión pode 

estar condicionada polo presente, no que estamos. O momento actual foi o máis crítico, 

o máis importante, o máis relevante, e o que merece maior atención e maior reacción, por 

parte de todos os actores que estean implicados (políticos, empresas, ecoloxistas, 

científicos, asociacións, etc.), porque nunca tivemos un desafío maior que o cambio 

climático causado pola acción do ser humano…  

Valla a redundancia, esta crise da pandemia do coronavirus vai pasar, seguro, estou tan 

seguro porque nos vai sacar a ciencia disto. Pero cando se acabe isto, quedan unhas 

décadas moi complicadas por diante para preservar a existencia de miles e miles de seres 

vivos, especies animais e vexetais dos nosos ecosistemas e da propia vida humana. Eu 

non sei, e non vou dicir isto, evidentemente, se a especia humana se vai a extinguir ou non 

polo cambio climático, sería moi sensacionalista e moi imprudente pola miña parte. Pero 

si  imos ter cada vez máis mortos por causas directas ou indirectas relacionadas co 

cambio climático, cada vez estamos tendo, e isto xa está estudado, máis refuxiados, 

migrantes… a causa do cambio climático. Hai estudos que xa din que as migracións, o 

número de refuxiados climáticos é superior… algúns estudos xa din... que é superior ao 

número de refuxiados migrantes por causas, por exemplo, políticas, guerras, etc. Entón, 

eu non miraría cara atrás senón que miraría cara o presente e cara o futuro, nese sentido. 

Cales crees que son os principais erros ao falar do medio ambiente no xornalismo e que 

se pode facer para solucionalos? 

Penso que o principal erro é subestimar o medio ambiente (os ecosistemas, os hábitats, 

os animais, as plantas). O ser humano non é un ser vivo autónomo e absolutamente 



 

176 

independente do resto do planeta: a nosa supervivencia, o noso benestar... depende de 

como evoluciona o planeta en todo o seu conxunto. 

Creo que o principal erro é ese, subestimar, por exemplo, a nivel informativo, o impacto 

que ten o cambio climático, un incendio, unha seca, o aumento da temperatura do mar ou 

o aumento das temperaturas atmosféricas, sobre unha poboación dunha especie 

determinada. Por que? Porque, ao fin e ao cabo, digamos que a vida no planeta é unha 

cuestión de interaccións entre as diferentes especies e, se unha especie se ve afectada 

por algo, vai a afectar a outras especies e, tamén ao ser humano.  

O tema das abellas, por exemplo: é unha alarma que xa emerxeu hai tempo sobre o perigo 

de desaparición das abellas. Se as abellas desaparecen, as consecuencias serán brutais 

para o planeta e para o ser humano. Ao que vou con isto é que, ás veces por exemplo, se 

hai un estudo sobre o impacto do aumento da temperatura do mar nunha especie mariña 

determinada, pensamos os xornalistas en xeral: “ben, e isto que relevancia ten? 

Ningunha”. Pois si a ten. É dicir, temos que ser conscientes de que cousas que pensamos 

que non son importantes teñen unha transcendencia maior da que teñen porque tamén 

van ter implicacións na nosa propia subsistencia como seres humanos.  

Polo tanto, penso que se están subestimando xa que imos aos grandes acontecementos, 

ás grandes novas, aos grandes titulares, que falan en relación ao cambio climático, aos 

incendios ou a calquera outra cousa, pero que estamos deixando de lado esas pequenas 

grandes historias que forman parte dese gran relato das cuestións medioambientais, 

científicas que teñen un impacto tamén nas nosas vidas, no conxunto do planeta e nas 

nosas vidas en particular. Cada impacto dun incendio, dunha seca, dun aumento das 

temperaturas do mar ou atmosféricas, nunha especie, nunha poboación, ten un impacto 

maior do que pensamos. E, nese sentido, penso, que temos que ser máis conscientes, 

dende os ámbitos científico e medioambiental, de que é importante informar dos grandes 

temas, pero tamén é importante informar desas pequenas grandes historias que nos 

fagan comprender e ver en conxunto cales son os retos, os desafíos, os problemas que 

enfrontamos.  

Hai científicos, por exemplo, dedicados a estudar como impactan os incendios nos 

paxaros ou en calquera tipo de especie en particular. Ese tipo de información, 

evidentemente, non ten que ser primeira plana, non ten que ser unha noticia alongada do 

día. Pero é necesario que informemos desas pequenas historias, deses pequenos 

impactos fundamentais de fenómenos como os incendios, as secas… porque tamén é o 
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xeito de cultivar coñecemento entre a sociedade, de que a sociedade vaia entendendo, 

aos poucos, de que vai todo isto.  

Para finalizar, hai algunha cousa máis que queiras engadir? 

Direiche algo que lle digo ao meu alumnado, que o xornalismo científico e medioambiental 

ten que pasar a ter máis prioridade e maior importancia. Que é fundamental informar, que 

é coñecemento.  

Só podemos tomar decisións correctas, axeitadas, en base a coñecemento, pero ese 

coñecemento neste tipo de áreas, que o produce a ciencia, se este coñecemento científico 

non se traslada dun xeito rigoroso, veraz, pero ao mesmo tempo, divulgativo, informativo, 

dixerible, comprensible para a xente, e se non está día a día nos medios, o que estamos é 

a restarlle coñecemento á xente.  

Necesitamos darlle máis e mellor coñecemento á xente sobre as cuestións 

medioambientais: é prioritario nos momentos que vivimos. Se non lle damos prioridade a 

este tipo de coñecemento, a informar sobre o coñecemento medioambiental, non imos 

conseguir que o conxunto da sociedade sexa consciente dos problemas que afrontamos 

e, polo tanto, non imos conseguir que a xente tamén actúe en consecuencia.  

Se nós non ofrecemos coñecemento científico sobre o impacto dos incendios en Galicia, 

non imos conseguir que a xente actúe en consecuencia e tome as precaucións, as 

medidas, as accións necesarias para tentar reducir o total dos incendios en Galicia. Se 

non lle ofrecemos o coñecemento científico aos cidadáns sobre o impacto real do 

eucalipto en Galicia, non imos conseguir que a sociedade galega tome consciencia no seu 

conxunto, que cada vez hai máis, si, pero non imos conseguir que a sociedade galega 

tome consciencia no seu conxunto sobre o impacto dos eucaliptos e imos seguir coa 

mesma tónica de sempre: xente plantando eucaliptos, xente infravalorando o impacto 

desta especie…  

E logo hai tamén outro problema: é fundamental tamén para parar aos conspiranoicos, 

para parar os datos non verídicos, para parar as mentiras. É necesario porque hai xente 

que se dedica a lanzar informacións nas redes sociais como pseudoxornais ou 

pseudomedios sobre cuestións medioambientais que están a facer dano na sociedade. 

Isto o que está provocando é que haxa aínda un sector moi importante da sociedade que 

cuestione os criterios científicos e isto é moi grave. En xeral, sobre calquera ámbito 

científico, sobre calquera cuestión, é moi grave que se cuestionen os criterios científicos, 

en particular, os medioambientais. 
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Hai xente que cuestiona que os científicos digan que os eucaliptos teñan impactos 

negativos na biodiversidade, algo que está demostrado. Nos últimos anos, eu tamén fixen 

traballos sobre isto, saíron moitísimos traballos científicos e todos coinciden no impacto 

negativo do eucalipto na biodiversidade.  

O método científico o que nos permite é que se poidan refutar os resultados doutro 

científico. A ciencia non é como a sociedade, que se guía por opinións, senón que tes un 

resultado e eu vou comprobar se ese resultado é certo ou non: se non é certo vouno dicir 

e, se é certo, tamén. Resulta que todos os traballos científicos realizados sobre o impacto 

do eucalipto na biodiversidade coinciden en que ten un impacto negativo. Ben, pois aínda 

hai xente que critica, que cuestiona os criterios científicos. Por que? É moi grave primeiro, 

porque a ignorancia é o peor que podemos ter, é moi perigosa. Por outro lado, porque se 

non atendemos aos criterios científicos, non imos poder, en conxunto, adoptar as 

medidas necesarias para enfrontar, para paliar, para corrixir, para modificar, cuestións 

relacionadas co medio ambiente.  

De que vale que os políticos atendan aos criterios científicos, de que vale que os 

xornalistas atendamos aos criterios científicos, se logo aos veciños dunha aldea ou dunha 

cidade lles dá igual, non os creen e non toman as medidas, non se involucran, non se 

comprometen coas medidas necesarias que haxa que adoptar para cada cuestión en 

base a eses criterios científicos? Por poñer unha analoxía, o tema da pandemia; é dicir, 

tomáronse as medidas dende o aspecto social (corentena, confinamento…) en base a 

información, ao coñecemento científico. Pero hai moitísima xente que se está saltando a 

corentena, o confinamento, que se está rindo da situación, que se está rindo dos 

científicos. Esa xente estanos poñendo en perigo a todos, e o mesmo está pasando tamén 

en cuestións medioambientais. Se non conseguimos que a sociedade se comprometa e 

atenda aos criterios científicos, non imos conseguir, por exemplo, frear o impacto do 

eucalipto en Galicia, non imos conseguir frear o impacto dos incendios en Galicia… 
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Entrevista  a  arturo  larena  

Arturo Larena, xornalista medioambiental, director de EFE Verde e fundador da APIA conta 

cunha extensa carreira, a cal lle valeu varios premios, entre eles o panda de ouro 

outorgado por WWF. O seu interese polo medio ambiente, segundo conta, comeza xa de 

pequeno, en contacto coa natureza grazas á súa familia e tamén á televisión, da que 

lembra os célebres documentais de Rodríguez de la Fuente. Xa como licenciado, e 

aproveitando o seu gusto pola ciencia, consegue unha bolsa do CSIC, que lle permite 

compatibilizar xornalismo e investigación científica. Posteriormente, comeza a traballar 

en EFE, onde desenvolverá diferentes labores ao longo da súa carreira. En 2009, malia o 

comezo da crise e outros problemas, iníciase o proxecto EFE Verde –sección 

medioambiental da axencia- que chega á web en 2010, dando pé a creación doutras 

iniciativas neste senso: un programa de radio ou unha plataforma de debate en streaming. 

Que diferencia ao xornalismo ambiental do resto de seccións ou temas que dende o oficio 

se poden tratar? 

En principio, o xornalismo é xornalismo, xa sexa de sucesos, de política… Trátase de 

contar aquelas cousas que alguén non quere que contes, de transmitir información á 

sociedade que nalgún momento lle permita tomar decisións motivadas sobre unha morea 

de cuestións que resultan importantes para ela. Pero o traballo xornalístico en certa 

medida é similar, o que varía son os contidos cos que traballas e a forma en que os tes 

que transmitir. Ás veces son temas sobre os que hai moita incerteza, difíciles de traducir 

á linguaxe da rúa, pero o que é a parte técnica do traballo é similar. Para min, a diferenza 

máis importante é a necesidade dunha preparación diferente.  

Cal é a situación actual do xornalismo ambiental? Hai un compromiso mediático acorde 

á transcendencia do asunto? 

En xeral creo que si. Durante a crise o xornalismo en xeral, e o ambiental en particular, 

víronse duramente golpeados. Moitos compañeiros que facían información ambiental 

tiveron que abandonar esas redaccións. É un paradoxo porque no momento en que 

comezaba a haber máis sensibilidade por estas cuestións o número de profesionais, 

porén, reducíase. Afortunadamente creo que iso está cambiando e que os medios de 

comunicación xa son conscientes da importancia deste tipo de cuestións. 

Hai uns anos celebramos un dos congresos de xornalismo ambiental onde participaron 

directores de medios. Naquel momento, en liñas xerais, a conclusión era que a 

información medioambiental non era a información primordial. Hai un ano participei nun 
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encontro semellante e case todos os directores destacaban a importancia destas 

cuestións, que xa aparecen moi frecuentemente nos seus medios. Hoxe en día creo que 

é inconcibible un medio que non dedique espazo e un lugar importante ao medio 

ambiente, xa que nos atopamos nunha situación de emerxencia climática 

Estamos evolucionando cada vez máis e o mellor aínda está por chegar. O ideal sería que 

en todas as redaccións houbese xornalistas especializados, para analizar en 

profundidade os temas, considerados no mesmo rango e co mesmo peso que outras 

áreas máis tradicionais da redacción. Aínda así, o verdadeiramente ideal sería que o 

medio ambiente, ademais do anterior, "impregne" todas as seccións e que todos os nosos 

compañeiros valoren do mesmo xeito os temas ambientais. 

Cal é o interese que vostede percibe entre os xornalistas por especializarse e traballar en 

proxectos vencellados ao medio ambiente? 

Cada vez hai máis interese por parte dos xornalistas máis novos. Mesmo dende antes de 

aparecer EFEverde, puxemos en marcha programas de especialización en xornalismo 

ambiental dende a Fundación EFE (agora Escola de Prácticas). Un deles, por exemplo, xa 

leva dezaoito anos convocándose e dando a oportunidade aos novos xornalistas de 

especializarse e coñecer ben estes temas. 

Estamos convencidos de que tarde ou cedo eses mozos van chegar a postos de 

responsabilidade nos medios, e ao final van ter que decidir que contidos saen nas páxinas 

e cales quedan fóra, ben nas publicacións en papel, ben en informativos de radio ou 

televisión. Por suposto que se decantarán moitas veces por outros temas que non son o 

medio ambiente, pero se o xornalista en cuestión xa escribiu sobre estas temas, a 

información medioambiental e a información científica van a ter unha maior oportunidade 

de contar con espazo. 

Se eu agora ao rematar a carreira quixese especializarme en xornalismo ambiental e 

traballar niso, hai oferta formativa e laboral suficiente para dar saída a esta demanda? 

Non, as vías de especialización son escasas, non existen realmente moitos cursos ou 

seminarios no noso país. E a especialización aínda segue a ser un labor moi persoal de 

cadaquén. Está claro que debería haber máis, nós puxemos en marcha uns cantos, entre 

eles o teórico-práctico que lanzamos en colaboración coa Fundación Biodiversidad. 
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Se o tema da oferta laboral xa é problemático en todos os ámbitos da profesión, máis 

aínda o é no xornalismo ambiental. Lamentablemente parece que a inserción cada vez 

está sendo e vai ser máis complicada para os novos xornalistas. Tralas crises económica, 

de modelo xornalístico (pasar do papel ao dixital) e de credibilidade, que afectan aos 

ingresos dos grupos mediáticos, cada vez creo que vai ser máis difícil vivir do xornalismo, 

aínda que non por iso deixo de pensar que aos mozos aos que lle apaixona o seu traballo 

e que teñen capacidade de aprender e crecer profesionalmente si terán unha 

oportunidade.  

Cales son as principais lixeirezas e erros nos que caen os xornalistas á hora de falar de 

medio ambiente? 

Só corrixo o traballo doutros cando se trata do meu equipo, polo xeral non son azoute do 

traballo alleo. Algo pode gustarme máis ou pode gustarme menos, mais sempre o 

respecto, porque moitas veces descoñezo as circunstancias nas que tiveron que realizar 

ese traballo e as súas condicións laborais, e se as coñecese ao mellor o meu xuízo sería 

diferente. Por iso como compañeiro prefiro analizar as cousas dende o respecto e gardar 

as miñas opinións a non ser que teña algún motivo para compartilas. 

Por outra banda, o xornalismo é un oficio que se aprende nas redaccións, de parte de 

profesionais con máis experiencia que che corrixen as informacións; apréndese lendo, 

saíndo á rúa, falando coa xente, pero sobre todo, da propia experiencia. Sería pretencioso 

pola miña parte aconsellar a ninguén. Non existen fórmulas máxicas, si aplicamos polo 

xeral os valores noticia, por exemplo, pero tamén funciona moi ben a intuición, que parece 

que é unha parvada pero é o famoso olfacto xornalístico que se desenvolve co paso do 

tempo. 

A terceira e última fronte, por suposto, é a do público,  destinatario das informacións, que 

no seu caso son principalmente outros medios, aínda que o lector non deixa de ser o 

consumidor. Correspóndese a audiencia xeral de proxectos como o seu coa importancia 

que teñen os problemas medio ambientais para o desenvolvemento non só do propio 

medio natural, senón tamén da nosa sociedade no futuro? 

Falabamos antes da celebración da COP25 da ONU en Madrid, e as análises que fixo o 

CIS a posteriori demostran que a maior parte dos españois sabía o que era a COP, que se 

celebrara en Madrid e tiñan unha posición definida con respecto ao cambio climático. O 

que significa que avanzamos bastante. Hai trinta anos, o número de persoas interesadas 

por estas cuestións era moitísimo menor. Pero a día de hoxe, aínda que non podemos 
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estar de todo satisfeitos, é un tema presente nos medios de comunicación e que vai 

gañando importancia.  

Imaxine que son un medio de comunicación. Como me convenzo de que é importante 

soster unha sección con profesionais dedicados en exclusiva ao medio ambiente? 

Basicamente, porque o xornalismo cumpre unha función social. E agora mesmo, a 

información sobre medio ambiente e vencellada á transición ecolóxica ten unha 

importancia social moi relevante. Hai que ter en conta que a maior parte das decisións 

que se adopten en materia de transición ecolóxica, ben sexa dende o punto de vista 

enerxético, dende o da redución de emisións ou dende o da xustiza climática, terán unha 

transcendencia moi importante nas nosas vidas e na nosa relación co medio. En 

consecuencia, é recomendable ter información axeitada, que nos permita decidir con 

coñecemento de causa en relación a unha morea de cuestións que nos afectan 

directamente. 

O presente e futuro do medio ambiente. E polo tanto, do xornalismo medioambiental. Hai 

cabida para as boas noticias nun eido con tantas frontes abertas coma este? 

Ao xornalismo ambiental sempre se lle acusou de catastrofista e non o é máis que outros 

xornalismos. Os anglosaxóns teñen o dito de "bad news is good news" e nesta situación 

vén moi a conto. Cando o xornalismo ambiental copou espazos, tivo a apertura de 

informativos de televisión ou estivo na portada dalgún xornal durante estes últimos anos 

foi xeralmente en situación de catástrofe, pero non creo que sexamos especialmente 

catastrofistas. Ademais hai unha cousa que sempre se di, e é que a información 

catastrofista leva ao desánimo e á inacción, e precisamente o xornalismo ambiental o que 

reivindica é que en medio de tanta mala noticia tamén somos capaces de contar algunhas 

boas. Iniciativas para recuperar especies en perigo de extinción como o lince ibérico, a 

declaración de novos espazos protexidos… Tamén hai boas historias agardando para 

seren contadas. 

Cales son para vostede as medidas prioritarias no terreo da comunicación ambiental? 

Que haxa cada vez máis espazo para este tipo de cuestións e que cada vez haxa máis 

postos para que os xornalistas novos que queiran dedicarse a estas cuestións teñan 

oportunidades de facelo. Ao final o xornalismo, xa o dixo García Márquez, é 

probablemente o oficio máis fermoso do mundo. 

  



 

183 

Entrevista  a  marcos  pérez  pena 

Marcos Pérez Pena é un xornalista nado en Montevideo pero desenvolve a súa carreira 

profesional en Galicia. Foi licenciado e doutorado en Xornalismo na Universidade de 

Santiago de Compostela. No terreo profesional pasou por moitos medios como Diario de 

Ferrol, La Voz de Galicia e incluso o primeiro xornal dixital en lingua galega Vieiros.com 

polo que dende moi cedo atopou un oco no xornalismo galego e tempo máis tarde no 

xornalismo en galego. 

Marcos decidiu entrar na carreira porque viu algo interesante nela e gustáballe moito 

escribir. Malia que a carreira en si e o traballo resultábanlle moi atractivos decatouse 

tamén de que o traballo e a carreira na realidade son máis complexas do que aparentan. 

Cando rematou a carreira interesouse por ambas partes nos distintos medios do 

xornalismo e na investigación aínda que finalmente se decantou polos medios, onde 

mostrou máis continuidade. Ata o 2010 traballou en Vieiros pero debido ao momento 

difícil polo que transcorría España na crise económica pecharon moitos medios. En 2011 

desenvolveuse o 15M e un grupo de persoas, entre os que se contaba Marcos, comezaron 

a desenvolver o proxecto de crear un medio.  

Ese proxecto de medio foi chamado Praza Pública, un nativo dixital en galego que ten a 

David Lombao como director, que conta con 5 xornalistas e cunha estratexia; facer unha 

bolsa e cando conteña unha reserva con ganancias máis ou menos firmes contratar a 

unha nova persoa en moitas ocasións a media xornada.  

Como definiría vostede a súa relación coa información medioambiental traballando 

nestes medios?  

A verdade é que depende moito do medio. Non é igual por exemplo na Voz de Galicia que 

en Vieiros, un medio moi ligado a movementos sociais e comprometido co ecoloxismo. 

En Praza tamén estamos moi atentos ao que os movementos sociais queiran difundir a 

través de nós, tentamos ser os seus altofalantes. Aínda que nos preocupemos máis polos 

movementos sociais, tamén queremos facer fincapé no medio ambiente polo que 

tentamos ser a voz de fontes expertas como investigadores ou persoas do mundo 

científico. Por iso cando hai algún suceso importante como unha vagada de lume falamos 

con fontes expertas como os biólogos. A través deles é como se poden tomar mellores 

decisións en canto ao medio ambiente.  
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Cal é a situación actual do xornalismo ambiental? Hai un compromiso mediático acorde 

á transcendencia do asunto? 

Ata agora, as temáticas medioambientais estiveron máis presentes nos medios tanto por 

temas de mobilización como pola preocupación polo cambio climático. Esa información 

adoitaba aparecer nunha sección secundaria e non tiña sección propia, aínda que en 

moitos casos segue sendo así. Eu non podo ser xornalista especializado porque por 

necesidade no medio en que estou non podo dedicarme integramente a unha única 

sección ao 100%.  

Depende moito da amplitude do medio e do número de traballadores. Algo moi común é 

que os xornalistas acaben facendo distintos tipos de seccións, o que dificulta tamén a 

calidade da información. No relativo ao compromiso mediático, non creo que sexa así. 

Hai medios que realmente están concienciados e outros que deciden tratar o tema porque 

está de moda. Ogallá esta moda non pase e realmente os medios sigan preocupándose 

por temas como o quecemento global, a deforestación do Amazonas ou os incendios en 

Brasil. Non creo que sexa unha decisión dos medios, xa que algúns medios son 

propiedade de grandes empresas e non creo que estas grandes empresas estean todo o 

preocupadas que deberían por este tema. Ademais, se o medio ambiente se vai abaixo, o 

capitalismo tamén, polo que as grandes empresas xogan unha boa posición neste 

sentido.  

Entón que chega antes?  

Nos medios xeralistas, nas televisións no horario de máxima audiencia ou nos 

informativos é máis posible que a xente preste atención, polo tanto que haxa máis 

preocupación e por iso os medios responden. Se a xente responde e se interesa, os 

medios seguirán dándolle portadas.  

Debemos poñer entón o foco no financiamento para falarmos dun mellor xornalismo 

medioambiental?  

En xeral, é un problema estrutural dos medios, tanto no xornalismo nacional como no 

internacional, xa que sempre houbo seccións que foron máis prescindibles. Son os 

medios os que teñen que concienciarse e tomar a dianteira. Na medida en que haxa maior 

preocupación dos medios aínda que non haxa moita financiación, si que dedicarán unha 

parte maior do financiamento ao tema medioambiental.  
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Pasando ao tema dos profesionais, xa nin falemos da oferta formativa, e moito menos 

laboral para especializarse… 

A miña formación neste aspecto na facultade foi moi limitada, case nula. Nin sequera 

lembro uns contidos moi específicos, os que había eran moi xenéricos. Quizais sexa 

complicado incorporar esa formación tan específica aos graos, que si se atopa por 

exemplo nos masters. Aínda así, acaba sendo como case todo no xornalismo: por moito 

que te poidas formar nun master, é a práctica e a experiencia nun medio de comunicación 

o que vale ouro.  

Consellos ou recomendacións á hora de tratar información medioambiental, xa que 

vostede o fai. 

Non reflexionei moito sobre iso. Hai cousas que son moi básicas e que todo o mundo 

sabe. Outra cousa é que despois non as fagan, xa sexa por falta de tempo, por certo 

descoido, etc. O ideal é contactar sempre cun experto, revisar e contrastar a información 

con fontes oficiais… 

Hai veces que chegan informacións deste tema- denuncias de movementos sociais, de 

activistas ou de calquera persoa…- e a rapidez por publicalas leva a cometer moitos erros. 

Moitas veces dependemos da falta de tempo e faise máis difícil axustarse a estes criterios 

que existen e hai que cumprir. 

Cre que o interese que a audiencia ten sobre o tema é o que debería ser? 

Nos últimos meses, houbo unha maior atención da xente cara estes temas, pero en xeral, 

vai un pouco por modas. A xente preocúpase dos montes cando hai un incendio, da costa 

cando hai un vertido…  

Afortunadamente, de vez en cando ponse un pouco de moda este tema. O ideal sería que 

a xente se preocupase sempre destes temas e non só cando pasa algo moi grave. En 

certo modo, ás veces é positivo que existan hecatombes porque senón ninguén lle 

prestaría atención a estas cousas. 

É tamén unha cuestión de educación social e penso que, pouco a pouco, pola degradación 

que está sufrindo o medio ambiente, a xente se irá dando conta da importancia deste 

tema. Esperemos que non sexa tarde. 
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Defende que, sempre que os recursos o permitan, se deba contar cun equipo 

especializado dedicado ao medio ambiente? 

Si, claro, iso debería ocorrer en todos os medios. A fórmula axeitada non é ter un único 

xornalista dedicado ao medio ambiente, senón introducir máis xornalistas que sexan 

transversais. Que se dediquen ao medio ambiente pero que tamén traten outras cuestións 

ligadas, como son a política, a sanidade… 

No noso medio, por exemplo, é importante que sexamos varios aínda que todos nós non 

teñamos unha ampla formación neste aspecto ou fontes directas do medio ambiente. 

Isto é importante basicamente porque se un de nós ten unha baixa ou sae de vacacións, 

o resto pode facer o traballo do noso compañeiro. O saber transversal é sempre 

importante. 

Ben, saíndo xa do xornalismo, como ve a situación actual do medio ambiente en Galicia? 

Pois mal, mal como en todo o mundo. Hai grandes problemas, algúns xa veñen de atrás, 

por exemplo os que afectan aos montes. A min o que me preocupa é que sigo sen 

detectar unha preocupación e concienciación real deste problema na cidadanía, agás 

cando ocorre unha catástrofe. 

A ninguén lle preocupa realmente que haxa miles de eucaliptos no monte agás cando no 

verán comeza todo a arder. Nese momento a xente toma conciencia pero o resto do ano, 

agás algúns sectores moi activistas, non lle outorgan a importancia adecuada a este 

problema. Penso que segue sendo un tema moi secundario para a maior parte da xente 

e iso é moi preocupante. Tamén creo, que as persoas non están todo o concienciadas 

que deberían como para poder facer esixencias ao Goberno, para facer renuncias ou 

cambiar os seus hábitos individuais que resultan prexudiciais. 

É máis transcendental á protección do medio ambiente en Galicia que noutras partes de 

España, que opina vostede? 

Creo que cada lugar ten as súas cousas. Aquí temos montes e é un problema moi 

específico polo que seguramente nos pode preocupar máis este asunto. 

O que penso é que noutras partes de España pode haber outros problemas ou outro tipo 

de preocupacións. Non creo que neste caso Galicia estea máis ou menos preocupada 
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que o resto do país. Non sabería dicir se hai moita diferenza, aínda que sempre se di que 

Galicia ten unha relación especial co medio. 

Como ve vostede o futuro do medio ambiente? 

A día de hoxe é difícil ver máis aló do coronavirus, pero gracias a el estanse a reducir as 

emisións así que nese sentido non hai mal que por ben non veña. 

Non sei que dicir, pero non son moi optimista. Creo que a xente se irá dando conta de que 

hai un gran problema pouco a pouco, quizais demasiado lentamente. Cando se dea conta 

realmente do que ocorre ao mellor hai que tomar una serie de medidas moito máis 

drásticas.  

É o xornalismo medioambiental catastrofista? Que é do que se lle acusa moitas veces. 

Creo que o bo xornalismo medioambiental non debería selo. É dicir, cando ocorre unha 

catástrofe ten que contala, pero ten que facelo ben, explicando as súas orixes. Porén, 

coido que esta pregunta ven derivada dun feito real: que realmente os medios lle dedican 

máis importancia ao medio ambiente cando ocorre unha catástrofe. E isto leva á xente a 

relacionar xornalismo medioambiental con sucesos graves. 

Cal é a noticia relacionada con medio ambiente que máis lle gustaría poder narrar nalgún 

momento? 

Eu creo que neste momento a cuestión do quecemento global é clave, que é o gran reto 

que temos por diante. Existen outras cuestións moi importantes: a presenza dos plásticos 

no mar, por exemplo, pero para min este é o tema central porque supón o futuro da 

humanidade e da sociedade tal e como a coñecemos hoxe en día. 

En resumo, as medidas clave para a mellora do xornalismo ambiental son máis 

financiación e máis medios, non? 

Coido que si. Ao final, trátase dunha cuestión de recursos, sobre todo humanos, para 

poder levar a cabo investigacións. Para min a chave é que os medios e as empresas de 

comunicación lle outorguen a importancia que merece este tema e tomen as medidas 

correspondentes. 

  



 

188 

Entrevista  a  sully  fuentes 

Sully Fuentes é unha xornalista especialista en xornalismo internacional e actualmente 

exerce como correspondente de radio Uruguaia en Madrid, ademais de presentar algún 

programa en radio local. Tamén é membro da xunta directiva de diferentes asociacións 

de correspondentes de xornalismo e prensa estranxeira en España.  

Como te interesas polo xornalismo e como te especializas en xornalismo social e 

internacional? 

A primeira parte ten que ver coas tendencias de cando un é mozo e quere facer unha 

carreira e elixe esa carreira que lle vai abrir todas as portas do mundo, neste caso, o 

xornalismo. Formeime en diversas universidades e centros formativos privados, e vou 

afianzando iso que quería: estar por todo o mundo. O feito de vir dunha familia que viaxou 

moito por distintas circunstancias: foron inmigrantes de Italia e de España, un de 

Piamonte e outro das illas Canarias, fixeron que tivera sempre esa idea de que o mundo 

se podía abarcar a través das viaxes e a través tamén, das necesidades que ten a xente 

de estar nun lugar e noutro; e especialmente, a idea de abarcar as distintas culturas, que 

é o que quizais me faltaba por nacer nun pequeno país como Uruguai e que só ten 3,4 

millóns de habitantes, como pode ser unha cidade ao mellor en Europa.  

O de dedicarme ao xornalismo internacional, evidentemente, porque dende que empezas 

a ser correspondente en España, ano oitenta e nove, evidentemente, o teu día a día é estar 

polo mundo e España era a porta a Europa, Europa interesábame especialmente polas 

miñas raíces, pero tamén Europa é o receptivo máis importante para os que veñen de 

países tanto de África, como de Asia, de América evidentemente, e de tantos outros sitios. 

Entón, era a oportunidade máis incrible para realmente afianzar ese desexo constante que 

tiña de estar tras a noticia, tras a historia, tras as inmigracións, tras a parte cultural (que 

é ao fin e ao cabo o que determina as poboacións), e especialmente saber como se podía 

trasladar a través de distintos soportes: radio, especialmente, que é ao que máis me 

dediquei, paralelamente á televisión, e un pouco menos á parte escrita, que é a parte de 

prensa.  

Por sorte puiden realizar durante todo este tempo, todas esas distintas vías, tratando de 

simultanear en moitos casos e sígoo facendo, e é realmente unha oportunidade como a 

de estar integrando a presidencia dos correspondentes iberoamericanos e a 

vicepresidencia os correspondentes estranxeiros en España (ACPE), que é unha 

organización que ten case 100 anos, fundouse en 1923, e que agrupa unha enorme 
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cantidade de xente interesante, de profesionais moi válidos. Estamos falando de máis 

dun centenar, entre os que falamos dun 30% que veñen de Europa, un 10% que veñen dos 

EUA, un 36% que veñen de América latina, dos países árabes un 12%, e de Oriente 

(falamos de Xapón, de China, todos eses países) un 12%. Esta é un pouco a forma na que 

entrei, me conectei e sigo estando co xornalismo internacional. 

Cal foi a súa relación, en termos xerais, coa comunicación medio ambiental nos seus 

anos de formación e agora a súa carreira profesional?  

Nesta área, é quizais na que menos traballei, pero a que máis me interesa nos últimos 

anos. Levo uns dez anos nos que me preocupa enormemente ese tema, vexo que non 

somos serios, vexo que realmente nos debería preocupar dende que nos levantamos, é 

dicir, facer unha aportación diaria ao planeta; pero claro, se o día está soleado, se alguén 

nos invita a algo puntual e efémero, se temos que saír de compras ou a pagar o que sexa, 

se nos din que quedamos nun café ou nun restaurante, o medio ambiente quédase 

deslucido, quédase atrás.  

Pero é unha preocupación que che reitero, é constante, de feito, en ACPE, fixemos estes 

anos atrás, hai uns cinco anos, un interesante seminario. Trouxemos autoridades de 

distintas partes que se dedicaban a iso, hoxe están na política, hoxe seguen estando nas 

grandes universidades; trasladamos xente que estaba no exterior para que acudise, e 

pódoche asegurar que a decepción foi grandísima, porque con todo o esforzo que 

fixemos, nin sequera o 10% dos correspondentes asistiron.  

Entón, é certo, había outras urxencias, e parecía que esa non era unha urxencia. O medio 

ambiente non o consideramos unha urxencia ata que o vemos transformado nunha 

catástrofe, ata que lemos un bo artigo ou ata que nos toca preto, perdemos a un familiar 

ou temos unha grave situación persoal. Pero lamentablemente non o tomamos en serio, 

e quizais non nos demos conta pero é a noticia máis importante que debería estar do día, 

deberiamos comezar por esa noticia, co bo e co malo, é dicir co que non fixemos ao medio 

ambiente. Pero hai noticias que se impoñen e déixannos atrás. O do medio ambiente 

debería ser tratado como o tratan as relixións. Orando e obrando chégase sempre a 

manter unha relixión, pois a ver se orando e obrando o tema do medio ambiente algún día 

poderemos conseguilo.  

Logo tamén dicirche que, os medios de comunicación, todos teñen un apartado de medio 

ambiente. Hoxe por hoxe ninguén evita un tema como este, pero que pasa, son 

especialistas nese tema moitas veces e entón perden o espectro que o rodea, ou á 
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inversa, non somos especialistas e abarcamos moitas cousas (somos todoterreos) e ese 

é apenas un punto do que tratamos no día. Que quero dicir? Que a xente vai poñer atención 

ao máis dramático, ao que realmente desgarra, ao que foi sorprendente e non 

esperabamos. Entón sobre o medio ambiente dicir que ao mellor vai subir o nivel do mar 

e vai tapar enteira unha cidade, que as inundacións deixaron totalmente sen turistas a 

Venecia ou que en determinadas zonas do Caribe os furacáns son cada vez máis fortes 

e terroríficos...  

Iso dura os tres días que está nun medio de comunicación e a xente despois xa non se 

acorda. Incluso nós, coa dinámica que temos, lamentablemente ás veces non o temos en 

primeiro plano. E reitero, levo 10 anos preocupada por isto máis que nunca, agora doume 

conta realmente de que as cousas están moi mal. Pero sempre hai algo máis grave que 

che quita o sono e o tempo, e a preocupación de cumprir cun artigo, cunha entrada en 

directo ou o que sexa. 

Entón non se especializou en medio ambiente ou non traballou niso, entendo polo vórtice 

do traballo do seu medio. Ou tamén porque non tivo oportunidade de especializarse en 

medio ambiente? 

Si, é certo, non estou especializada exactamente en medio ambiente, como che dicía 

toqueino, pero cando somos correspondentes para pequenos países o que temos que 

facer é mostrarlle a todo o mundo que se está escoitando, que se está lendo ou que se 

está vendo a maior cantidade de cousas en poucos minutos. Tanto de saída como de 

lecturas, si é que a persoa o vai ler. Entón iso fíxonos ser un pouco polifacéticos, sen ter 

que destacar nunha das partes máis que noutras. É dicir, por exemplo Uruguai, Arxentina, 

Chile, Colombia... non teñen un especialista soamente de finanzas e economía que só 

cubra esa información e non fale de ningunha máis. Sempre o correspondente trata de 

trasladar a realidade que ten, da mellor maneira, apuntando aquelas cousas que poidan 

interesarlle máis ao oínte ou ao lector e sempre buscando que non a dixera unha axencia 

de noticias. Cando eu comecei, fai moitos anos atrás, era todo moi diferente, porque non 

competiamos dalgunha maneira coas axencias de noticias, había menos, un podía contar 

as cousas e era todo unha novidade.  

Hoxe por hoxe as comunicacións das axencias de noticias chegan moito antes de que 

poidas ter un contacto directo cun correspondente. Realmente temos que buscar a forma 

de que poidamos dar algo que non deran, o diferente, buscar voces que non se repitan, 

situacións que non se deran, realidades que compartan o que viven nese país pero neste 

outro país non, é dicir, dalgunha maneira os paisanos dun, para poder facelos sentir preto, 
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con emoción, a noticia. Porque senón é unha cuestión especificamente racional lémolo e 

conservamos na memoria uns cantos datos, pero non a sentimos. A nosa preocupación 

é que sintan a noticia, a situación, que sintan á xente, que sintan o lugar onde estamos. 

Pódese conseguir, porque hai moita xente que vén a Europa ou a España pensando en 

que vai atopar o que dixo o correspondente. Cumprimos unha función moi importante 

como correspondentes en España, porque somos unha voz que posúe dualidade, é dicir, 

eu por exemplo teño o meu propio programa de radio, pero tamén teño as miñas 

colaboracións como correspondente en distintos medios doutros países. 

Debemos recordar que non hai compromisos potentes e sostidos no tempo cando 

falamos de temas medioambientais. Hai que pensar tamén que a globalización ás veces 

resulta bastante didáctica porque nos refrega situacións realmente alarmantes. Por 

exemplo, inundacións, secas, desaparición de determinadas especies, furacáns… Basta 

pensar en que aconteceu estes días en Madrid para poder darnos conta de ata que punto 

o planeta nos está “mandando sinais”. Por mor do confinamento derivado do coronavirus 

non saímos á rúa, non usamos o coche e os servizos habituais nas nosas vidas, non nos 

movemos como antes, non nos reunimos…  

E que provocou esta situación? Unha gran baixada dos niveis de contaminación a menos 

da metade en Madrid. É dicir, practicamente evaporamos a esfera de contaminación 

visible que rodeaba a capital simplemente por estar confinados este pequeno período de 

tempo. Tamén se levaron a cabo investigacións que demostraron que animais como as 

aves circulan con felicidade polas rúas de Madrid. Realmente, isto non quererá dicirnos 

algo? Non será unha sinal para darnos conta de que algo estamos a facer mal? Quere 

dicir que teremos que tomar algunhas medidas para que esta situación non resulte unha 

vergoña histórica. 

Cal é a situación actual do xornalismo ambiental no mundo? Trátase peor que en España? 

En Uruguai realmente é exemplar como tratan este tema. Non digo que sexa algo que 

faga toda a poboación, pero o número de persoas que o fai é realmente significativo como 

para  que o resto tome nota. Ten que ver con que practican as verdadeiras costumes de 

utilizar moitas áreas verdes, xa que é un país infestado de natureza no que apenas hai 

áreas de grande altura que sobrepasen os 500 metros. Alí, non se ve por exemplo a 

contaminación que temos aquí en Madrid. 

Ademais nas escolas deste país insístese moito no tema medioambiental, polo que hai 

un elemento concienciador importante. 
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Dende pequenos ensínaselles cales son e cales non son as boas prácticas. Outra cousa 

que é moi interesante que vai repercutir nos últimos anos, non antes senón agora, é o 

amor que ten este tipo de educación onde comprometen dunha forma incrible aos pais e 

á familia. Hai días para os pais, días para os avós… E teñen que asistir con rapaces  

actividades onde ven o medio ambiente, onde recollen o lixo, como clasifican o lixo, como 

teñen que tratar aos animais, como teñen que tratar ás plantas… Un traballo comunitario 

para manter ese tipo de situación nun bo nivel e boa calidade de vida. Non hai problemas 

altos de contaminación e, ademais, en case toda a cidade teñen un río ou unha vista ao 

mar.  

Por outro lado, os pantanos, que foron un tema de moitas discusións, teñen unhas 

asociacións dedicadas exclusivamente a vixiar e a equilibrar todo tipo de pantanos para 

que as especies non se perdan e para que non sexa un foco que desequilibre o medio 

ambiente e a realidade cos seres humanos.  

Eu diríache que están moi por encima do que se está a vivir en España, quizais porque 

son menos e é máis fácil que o compromiso sexa cara a cara. Non coma nas grandes 

cidades onde non coñeces, nin sequera, ao que vive a tres quilómetros de distancia. Isto 

é un pouco o tema de conservar, manter, non estragar… 

A ver, non o fai o 100% da poboación, non nos enganemos, pero a que o fai é suficiente e, 

dalgunha maneira, crea un patrón de educación medioambiental. 

Está tamén Uruguai por encima de España no tratamento que fan os xornalistas do medio 

ambiente? 

Non diría que está por encima de España porque son menos xornalistas e teñen que cubrir 

moitísima máis información, isto é unha lóxica. Outra lóxica é que non hai tantos medios 

de comunicación como en España polo que esta non se diversifica nin se realiza como 

alí. En ese sentido está mellor España que, ademais, ten un maior número de expertos e 

persoas que crean realmente unha opinión sobre o tema. 

E aínda que estou falando de Uruguai, tamén fago referencia a Arxentina e outros países 

porque somos 36 países latinoamericanos. Quizais algúns países poidan estar un pouco 

máis preocupados polo tema, como Colombia, Venezuela ou Costa Rica. A bonanza que 

houbo durante moitos anos e o privilexio de ter uns paisaxes ricos e con climas non moi 

esaxerados fixo posible que a conservación da natureza sexa máis fácil que en climas 

extremos. 
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Ten algunha percepción específica sobre o interese dos xornalistas en traballar en 

proxectos especializados en medio ambiente? Aí en Uruguai hai interese por saír do 

polifacetismo e especializarse ou é unha multitarefa obrigada?  

Si, con respecto á xente moza veñen preparados doutra maneira e si que están máis 

especificados na parte medioambiental con respecto aos maiores que xa sufriron máis 

situacións dramáticas. Pero os xoves son máis porosos a ver que é o que reclama o 

futuro. Un futuro que á vista cada vez vai peor; unha das cousas que máis se deron de 

conta en Paraguai, Arxentina, Chile e en xeral a parte sur de Brasil é que os veráns e os 

invernos xa non son iguais que antes e iso alarmounos e por suposto preocupounos a 

todos. O que si que se deron conta é que realmente o que cambiou é a actitude humana 

e si que penso que os xornalistas agora queren especificarse na rama do medio ambiente, 

algo que antes non ocorría. 

Entendo que se a xente se especializa tamén hai oportunidades de emprego... 

Si claro, evidentemente.  

En canto ao público, a audiencia dos programas de radio aí correspóndese coa 

transcendencia da crise climática? Perciben polo tanto que é un tema importante? 

Si, incluso ás veces reclaman máis espazos dos que se teñen porque nós notamos que 

Uruguai adoita preocuparse moito pola política, tanto nacional como internacional, e 

debería estar moito máis repartido atendendo aos temas universais que afectan ao 

planeta. Así como reclaman a cultura tamén o fan coa cultura medioambientalista e si 

que se ven cambios nas grellas dos programas, onde antes a política ocupaba máis da 

metade desta, dedicándose a darlle voz ao oínte e espazo ao lector. Buscan unha 

comunicación multidireccional.  

En que medida é importante para vostede soster unha sección con profesionais 

dedicados exclusivamente ao medio ambiente nos distintos medios? 

Moi importante, pero non só nos medios tradicionais (radio, prensa, televisión) senón en 

medios online, máis accesibles ao público e que lle permiten responder rápido. Deberían 

obrigar a crear apartados onde se vexa o medio ambiente de forma interactiva e entretida. 

A xente debe reflexionar e actuar ante este tema.  
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Ao ritmo ao que imos, vai acabar o mundo ou aínda hai marxe para facer previsións máis 

optimistas? 

Ben, neste momento non son moi positiva porque realmente non podo sacar a miña 

mente dos temas que estamos a vivir, e, ademais, dalgunha teñen que ver co medio 

ambiente, porque sen dúbida se o medio ambiente estivese máis coidado posiblemente 

non teriamos esta pandemia. Pero, soamente dicir que están a maior parte das 

consecuencias positivas en cada un de nós, non soamente nos gobernos, non soamente 

nas universidades, senón en cada un de nós.  

Teñamos ou non que ver co mundo político, coa universidade, ou cunha sociedade máis 

ou menos integrada, cada un ten que empezar a vivir isto como unha responsabilidade 

individual, e eu creo que esta chiscadela que nos fai a natureza con esta pandemia…. eu 

creo que é un pouco polo camiño que hai que andar. Creo que nos fixo sentir neste 

confinamento, estar máis sós cun mesmo, reflexionar máis e traernos menos en cousas 

que se cadra son efémeras, e, especialmente, ter máis solidariedade, máis compromiso, 

máis implicación e máis un camiño luminoso e acertado. 

Ben, moitas veces dise que o xornalismo ambiental peca de ser catastrofista. Polo que 

me dixo, eu entendo que vostede considera que o xornalismo ambiental non é 

catastrofista, confírmemo vostede: Cre que o xornalismo ambiental é catastrofista? Cre 

que é certa esa acusación que se fai de que esaxeran os problemas ambientais que 

temos? 

Non sempre… non sempre… porque, realmente, como dixen anteriormente, ás veces se  

solapan outros intereses, e eses intereses se cadra teñen que ver tamén con onde van 

caer os contidos. Se cadra teñen que ver cos medios, se cadra teñen que ver coas 

circunstancias sociais nas que se está vivindo e non sempre se pode facer todo o que un 

quere.  

Como xornalista traballando nunha redacción, cal sería a noticia que máis lle gustaría 

poder dar no terreo ambiental? 

Ben, por exemplo, gustaríame un feito concreto, informar con moitos detalles e sen 

estenderme moito, como superamos esta pandemia, especificamente, en dous países 

que me importan moito en Europa que son España e Italia. Son un pouco obsesiva niso, 

porque se me poño a pensar que hoxe mesmo en Italia hai 64.000 infeccións e que xa 

están mortos unha décima parte (6.000 persoas), paréceme moi duro, e que en España 

estamos con 33.000 infectados e que xa se morreron 3.000 persoas, paréceme gravísimo. 
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A min encantaríame poder chegar a documentar isto e dicir que estas cifras se reverteron 

totalmente porque, non soamente actuamos neste caso puntual dunha pandemia, senón 

porque isto tamén está vinculado a un  medio ambiente que explotamos, e como dicía 

nun principio, que fomos conscientes, non tomamos as precaucións adecuadas e non 

nos sentimos responsables disto que temos, pensando que son os demais os que son 

responsables. 
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6. Glosario 

6.1. Conceptos 

6.1.1. Meteoroloxía e climatoloxía. 

- Clima. Descrición estatística do tempo en termos de valores medios e 

variabilidade das cantidades pertinentes durante períodos que poden ser de 

meses a miles ou millóns de anos.  

- Cambio climático. Modificación do clima atribuído directa ou indirectamente á 

actividade humana que altera a composición da atmosfera mundial e que se suma 

á variabilidade natural do clima observada durante períodos comparables 

- Efecto invernadoiro. Proceso natural que se produce cando a radiación solar é 

absorbida por algúns gases na atmosfera e novamente é devolta cara á superficie 

interior do planeta, que ten como resultado un aumento da temperatura media. 

- Fenómenos Meteorolóxicos Extremos. Fenómenos que, pola súa intensidade, 

causan importantes danos e mesmo vítimas mortais. Tamén se inclúen aqueles 

que son raros ou impropios da estación na que nos atopamos. Debido ao 

quecemento global, cada vez fálase máis deles, pois cada vez serán máis 

intensos. 

- Choiva aceda. Resultado de emisións de óxidos de xofre e nitróxeno, que 

producen acedos nítricos e sulfúricos cando están en contacto coa auga, 

particularmente en presenza de luz solar na atmosfera. Inclúe choiva, neve, 

auganeve, néboa, brétema e partículas secas. 

6.1.2. Auga 

- Acidificación. Prodúcese cando a auga entra en contacto co CO2 presente na 

atmosfera. A maior concentración deste gas, maior redución do pH4. 

- Acuicultura. Cría de organismos acuáticos, comprendidos peixes, moluscos, 

crustáceos e plantas.  

- Auga. Composto químico moi estable, formado por átomos de hidróxeno e 

osíxeno, de fórmula H2O. A auga é inodora, insípida e incolora, e a súa enorme 

presenza na Terra (o 71% desta atópase cuberta de auga) determina en boa parte 

a existencia de vida no noso planeta 
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- Augas internacionais. En Dereito Internacional coñécese como alta mar, alta mar 

ou mar internacional á masa de auga mariña que constitúe patrimonio común da 

humanidade e zona de libre tránsito, pesca e explotación para todos os Estados, 

sendo unha das tres partes nas que segundo esta Convención, se dividen as 

augas mariñas: o mar territorial, o mar patrimonial e a alta mar ou augas 

internacionais.  

- Auga pluvial. Augas provenientes das choivas que escorren superficialmente polo 

terreo.  

- Augas residuais. Augas que foron usadas nas contornas domésticas e urbanas, 

nas industrias e ganderías, así como as augas naturais que, por accidente ou mala 

praxe, se mesturaron cas anteriores. 

- Arrecife. Comunidade mariña de augas pouco profundas preto da costa, 

dominada por comunidades coralinas e estruturas rochosas, cunha grande 

diversidade de especies de algas, invertebrados e peixes. Poden ser coralinos, 

rochosos, mixtos e artificiais. Os arrecifes están ligados con outros ecosistemas, 

xa que estas grandes estruturas coralinas e rochosas, cambian a dirección e 

velocidade das correntes mariñas e axudan no establecemento doutros 

ecosistemas costeiros como manglares e pastos mariños. 

- Correntes oceánicas. Desprazamentos de masas de auga debido á acción do 

vento e ás diferenzas de temperatura e salinidade. Hai correntes superficiais e 

profundas, así como tamén as hai  frías ou cálidas segundo se orixinen na zona 

do Ecuador ou nas proximidades dos polos.  

- Delta. Superficie de terra triangular existente na desembocadura dun río. Asóciase 

normalmente a depósitos e sedimentes pesados. A medida que o río principal se 

divide en múltiples canais de distribución máis estreitos, o caudal ralentízase e 

favorece o depósito dos sedimentos.  

- Desxeo. Fusión da neve ou do xeo, ou de ambos, sobre a superficie terrestre, a 

consecuencia dunha elevación de temperatura por enriba de 0º C.  

- Encoro. Gran depósito que se forma artificialmente pechando a boca dun val e no 

que se almacenan augas co fin de usalas no rego, crear cota para 

aproveitamentos hidroeléctricos ou outros usos. 
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- Estuario. Área costeira semipechada onde as augas doces dos ríos se misturan 

coas salgadas provenientes do mar; son lugares expostos a moitos cambios e 

alteracións pola actividade humana.  

- Hidrográfico. Relativo á Hidrografía, parte da xeografía que se encarga da 

descrición das augas do planeta Terra. O concepto utilízase tamén para nomear 

ao conxunto das augas dunha rexión ou dun país.  

- Humedal. Calqueira zona normalmente plana onde a superficie do chan se cubre 

de auga de forma permanente ou estacional. 

- Inundación. Ocupación por parte da auga de zonas ou rexións que habitualmente 

se encontran secas. As indundacións prodúcense por diversas causas naturais 

(como a choiva, marexada, desxeo) ou non naturais (como a rotura de presas). 

- Litoral. Zona de transición e interacción entre o ambiente terrestre e o ambiente 

mariño. Nesta zona, operan os procesos costeiros ou teñen unha gran influenza. 

A costa inclúe tanto a zona somerxida como a zona de augas pouco profundas 

nas que as olas realizan a súa actividade, así como as praias e acantilados 

costeiros modelados polas olas, e as dunas costeiras.  

- Lixo mariño. Artigos fabricados ou usados polas  persoas e que son 

deliberadamente refugados en ríos, mares e praias; arrastrados de forma 

indirecta; perdidos.  

- Manto acuífero. Formación xeolóxica subterránea na que a auga se atopa entre 

rochas, grava, area ou outro material poroso. 

- Mareas vermellas. Proliferación de certas algas mariñas unicelulares, produtoras 

de toxinas, que ao acumularse nun corpo de moluscos e crustáceos fan perigoso 

o seu consumo. 

- Marisma. Pantano a todo terreo baixo normalmente saturado ou cuberto por 

augas, árbores e vexetación acuática. Existen en case calquera parte do mundo 

menos na Antártida, pero adoitan localizarse con frecuencia en zonas baixas, 

preto ou asociadas a ríos ou lagos que lle dan auga.  

- Minaría mariña. Leva a cabo extraccións que xeralmente se localizan a máis dun 

quilómetro de profundidade, o que require o uso de tecnoloxía a presión, a 

instalación de condutos e o transporte marítimo asociado ás mesmas. 



 

199 

- Náutico: Adxectivo para aludir a aquilo vinculado á navegación (trasladarse nunha 

embarcación pola auga). 

- Plans Hidrolóxicos: Documentos, elaborados polos organismos de conca, nos que 

se plasman as pautas a seguir para a xestión da auga en cada demarcación  

hidrográfica. Ademais, establecen o marco normativo a través do cal se alcanzan 

os obxectivos ambientais, acadar o bo estado das masas de auga, racionalizar e 

protexer a calidade do recurso, satisfacer as demandas e equilibrar o 

desenvolvemento rexional e sectorial- e coñécense os recursos dispoñibles. 

- Salinización. Concentración dos sales na auga do rego sumadas ás sales que son 

arrastradas á superficie pola acción capilar debida ao proceso de evaporación. 

- Sentinazos. Práctica de baleirar os depósitos dos barcos no mar. 

- Sobrepesca. Fenómeno que afecta a algunhas das especies máis demandadas e 

comúns como anchoas, sardiñas, bacallau, arenques, baleas, etc. A sobrepesca 

defínese como o nivel de captura excesivo dunha especie por unidade de tempo 

en relación coa súa reserva e a súa capacidade de rexeneración. 

- Tráfico marítimo. Enténdese, no sentido aduaneiro, polo transporte de bens e 

persoas por buques de bandeira nacional con matrícula de ultramar e buques de 

bandeira estranxeira (independentemente de cal sexa a súa matrícula), que 

realicen navegación de ultramar e/ou fluvial entre portos da República e portos 

estranxeiros marítimos ou fluviais. 

- Turbeira. Esponxas de musgos e vexetación que se acumularon durante miles de 

anos sen descompoñerse do todo, nun ambiente saturado de auga.  

- Zona mariña. Augas que esconden o seu propio universo e ás cales os científicos, 

para un mellor estudo, clasifican en tres zonas: a zona de luz, a zona de 

penumbras e a zona de medianoite. Cada unha destas ten as súas propias 

características e crean as condicións axeitadas para que viva certa flora e fauna 

e non outra.   

- Zona costeira. Zonas de interacción ou transición entre a terra e o mar, incluso os 

grandes lagos continentais. As zonas costeiras son diversas en dinámica, función 

e forma e non se prestan a ser definidas con facilidade por límites espaciais 

estritos. A diferenza das concas hidrográficas, non existen límites naturais que 

marquen claramente as zonas costeiras. 
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6.1.3. Gas 

- Atmosfera. Capa de gases que arrodea a Terra e está sostida pola atracción 

gravitacional. 

- Capa de ozono. Fórmase pola polimerización dunha parte do osíxeno da 

atmosfera, a grande altura, o que protexe a superficie planetaria da irradiación con 

raios ultravioletas (UV) de onda corta, que son terriblemente nocivos e destruirían 

a todo ser vivo que non estivese protexido baixo unha capa de auga de certo 

espesor.  

- Contaminación atmosférica. Presenza na atmosfera de elementos que resultan 

contaminantes e que poden provocar efectos negativos na saúde das persoas e 

o medio natural. 

- Descarbonización. Encárgase da limpeza da cámara de combustión e de todas as 

pezas que interveñen no proceso de combustión e evacuación. 

- Fracking. Técnica que permite extraer o chamado gas de esquisto, un tipo de 

hidrocarburo non convencional que se atopa literalmente preso en capas de rocha, 

a unha gran profundidade. 

- Gas de combustión. Aire que sae dunha cheminea despois da combustión no 

forno onde se ventila. Pode incluír óxido de nitróxeno, óxido de carbono, vapor de 

auga, óxido sulfúrico, partículas e moitos outros contaminantes químicos.  

- Ozono. Gas composto por tres átomos de osíxeno. Ocorre naturalmente na  

estratosfera, e é producida pola contaminación a nivel do solo. Tamén se fabrica 

para esterilizar produtos como a auga potable.  

- Partículas suspendidas. Serie de diminutos corpos sólidos ou de gotiñas de 

líquidos dispersos na atmosfera. 

6.1.4. Ciencias naturais 

- Adaptación. Axuste nos sistemas naturais ou humanos en resposta aos estímulos 

climáticos reais ou esperados, ou os seus defectos, que moderan o dano ou 

explotan as oportunidades beneficiosas. 

- Asociacionismo. Teoría que conecta a aprendizaxe co pensamento baseado nos 

principios da historia causal do organismo. Desde as súas raíces iniciais, os  



 

201 

asociacionistas trataron de utilizar a historia da experiencia dun organismo como 

o principal escultor da arquitectura cognitiva. Na súa forma máis básica, o 

asociacionismo afirmou que os piares dos pensamentos asócianse en función da 

experiencia pasada do organismo.  

- Bioacumulación. Proceso no que os produtos químicos se volven máis 

concentrados canto máis altos se atopan na cadea alimentaria. Isto acontece 

cando a inxesta dunha substancia é maior que a taxa na que se excreta ou 

metaboliza.  

- Biocentrismo. Teoría que coloca á  bioloxía por diante das outras ciencias e así 

crear unha teoría do todo. 

- Biodegradable. Capaz de desagregarse en simples compostos por organismos 

vivos, especialmente bacterias.  

- Biodiversidade. Variedade da vida na Terra. Reflicte o amplo conxunto de animais 

e plantas, os seus hábitats e xenes. É a base da vida no planeta. 

- Biomasa. Peso seco de toda materia orgánica nun ecosistema dado. En historias 

de enerxía, refírese a material vexetal ou refugallos animais que poden queimarse 

como combustible. 

- Biosfera. Rexións do planeta onde se atopa a vida, que van desde os océanos ata 

a atmosfera inferior.  

- Biota. Conxunto da flora e fauna dun lugar determinado. Criaturas vivas, incluídas 

plantas, animais e microorganismos. 

- Cadea alimentaria. Proceso polo cal se transfiren substancias nutritivas entre as 

diferentes especies que integran unha comunidade biolóxica. A cadea gráfica de 

quen se alimenta de quen na natureza. 

- Calidade ambiental. Conxunto de características do medio ambiente relativas á 

dispoñibilidade e fácil acceso dos recursos naturais e á ausencia ou presenza de 

axentes nocivos de calquera tipo, elementos todos que son necesarios para o 

mantemento, crecemento e diferenciación dos seres vivos e en especial os seres 

humanos.  

- Canceríxeno. Aplícase a substancias ou preparados que por inhalación, inxestión 

ou penetración cutánea poidan producir cancro ou aumentar a súa frecuencia. 
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- Comburente. Substancias e preparados que presenten reaccións altamente  

exotérmicas ao entrar en contacto con outras substancias, en particular 

substancias inflamables. 

- Conciencia ecolóxica. Entender que somos dependentes da natureza e 

responsables do seu estado de conservación. Ignorar esta verdade equivale a 

derribarnos, porque ao degradar o medio ambiente estamos a empeorar a nosa 

calidade de vida e poñendo en perigo o futuro dos nosos descendentes. 

- Corrosivo. Substancias e preparados que poidan destruír tecidos vivos ao entrar 

en contacto con eles. 

- Cribado. Proceso de selección de residuos que consiste nunha clasificación dos 

mesmos segundo as súas diferentes calidades para ser transportados 

posteriormente ás plantas de reciclaxe ou de valorización. 

- Decibel. Unidade que se utiliza para medir a intensidade do son e outras 

magnitudes físicas.  

- Degradación. Aquela que ten que ver coa idea de que algo perde as súas 

características iniciais ou os seus trazos esenciais para volverse algo máis simple 

ou máis imperfecto, existe unha diminución progresiva das calidades e as 

características de algo ou alguén. 

- Desertización. Extensión dos desertos, que son áreas de baixa produtividade 

biolóxica, como resultado de procesos humanos ou naturais. Significa unha perda 

de produtividade da terra, a través da deforestación, erosión do chan, 

asolagamento e outros procesos de degradación do solo. 

- Deforestación. Conversión de bosques a terras non forestais ou a calquera outro 

uso. Trátase dunha diminución da cuberta de dosel do bosque ou da densidade 

de carbono nel. 

- Desenvolvemento sostible. Desenvolvemento capaz de satisfacer as necesidades 

actuais sen comprometer aos recursos e posibilidades das futuras xeracións. 

- Ecoloxía. Estudo da relación entre as plantas e os animais co seu ambiente físico 

e biolóxico. Inclúe as leis fundamentais que regulan o funcionamento dos 

ecosistemas. 
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- Ecosistema. Rexión definida (grande ou pequena) que inclúe todos os seus 

organismos vivos. Xeralmente visto como unha rexión na cal os organismos vivos 

teñen unha relación relativamente estable.  

- Ecoembes. Organización sen ánimo de lucro que coida do medio ambiente a 

través da reciclaxe e o ecodeseño dos envases en España. 

- Educación ambiental. O medio ambiente convértese no medio educativo, contido 

ou recurso didáctico, pero tamén na súa principal finalidade e obxectivo. As 

relacións entre educación e medio ambiente non son cousa nova. 

- Electromagnético. Relativo ao electromagnetismo, rama da Física que estuda e 

unifica os fenómenos eléctricos e magnéticos nunha soa teoría.  

- Enerxía. Fonte de forza producida polo home mediante centrais nucleares, 

térmicas ou hidroeléctricas. 

- Enerxías renovables. Todas as formas de enerxía alternativas aos combustibles 

fósiles, capaces de producir electricidade mediante a explotación de fontes de 

enerxía limpa, sostible e que se renovan co tempo. As enerxías renovables son 

aquelas producidas a partir de fontes naturais non suxeitas a esgotamento, como 

o sol, o vento, as ondas e as mareas, o poder da auga e a calor da terra 

- Enerxía Nuclear. Enerxía contida no núcleo dos átomos. A enerxía nuclear utilízase 

en múltiples aplicacións, a máis coñecida é a xeración de electricidade. 

- Erosión. Desagregación, desprendemento e arrastre de sólidos dende a superficie 

terrestre pola acción da auga, vento, gravidade, xeo ou outros.  

- Especie invasora. Especie exótica cuxa introdución causa ou pode causar dano 

económico, ambiental ou danos á saúde humana. 

- Eutrofización. Enriquecemento de nutrientes nun ecosistema  

- Especie pirófita. Plantas que sobreviven ao lume.  

- Explosivo. Substancias e preparados que poidan explotar baixo o efecto da chama 

ou que son máis sensibles ós choques ou ás friccións que o denitrobenceno. 

- Fauna. Conxunto de especies animais que habitan nunha rexión xeográfica, que 

son propias dun período xeolóxico ou que se poden atopar nun ecosistema 

determinado. 
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- Fauna Ibérica. Programa de investigación científica sobre a biodiversidade  

zoolóxica no ámbito íbero-balear. 

- Flora. Conxunto de plantas dun país ou dunha rexión. 

- Filtración. Proceso mediante o cal un elemento pasa a través dun tipo de filtro polo 

cal se separan as súas partes, quedando retidas aquelas que non pasan polo seu 

tamaño e sendo filtradas aquelas que sí pasan polo filtro. 

- Hábitat. Lugar coas condicións axeitadas para que viva un organismo, especie ou 

comunidade animal ou vexetal. 

- Incendio Forestal. Lume de gran magnitude que se propaga sen control nalgún 

terreo forestal, é dicir, conformado esencialmente por árbores. A diferenza 

doutros tipos de incendios, esténdese con suma rapidez a través de amplas áreas, 

cambia de dirección subitamente e pode sortear obstáculos grandes como ríos e 

estradas. Os incendios forestais teñen un gran poder destrutivo. Coma se tivesen 

vida propia pois poden avanzar a unha velocidade de ata 23 quilómetros por hora 

incendiando e consumindo todo o que atopan en fronte. 

- Infeccioso. Substancias que conteñen microorganismos viables, ou as súas 

toxinas, dos que se sabe ou existen razóns fundadas para crer que causan 

enfermidades no ser humano ou noutros organismos vivos.  

- Inflamable. Substancias e preparados líquidos que teñan un punto de inflamación 

superior ou igual a 21ºC e inferior ou igual a 55ºC. 

- Incineración do Lixo. Maneira moi coñecida e estendida para tratar os residuos 

que xeramos, mediante a destrución ou aproveitamento enerxético: a valorización 

enerxética. 

- Irritante. Substancia e preparado non corrosivo que poida causar reacción  

inflamatoria por contacto inmediato, prolongado ou repetido coa pel ou as 

mucosas. 

- Medio ambiente. Conxunto de condicións externas que inflúen sobre o home e 

que emanan fundamentalmente das relacións sociais.  

- Mutáxeno. Substancias ou preparados que por inhalación, inxestión ou 

penetración cutánea poidan producir defectos xenéticos hereditarios ou aumentar 

a súa frecuencia. 
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- Nocivo. Substancias e preparados que por inhalación, inxestión ou penetración 

cutánea poidan entrañar riscos de gravidade limitada para a saúde. 

- Orgánico. Xeralmente significa que dita substancia non foi tratada con químicos 

sintéticos. 

- Radiación. Emisión ou transmisión de enerxía en forma de ondas ou partículas 

electromagnéticas. Inclúe ondas de radio, radiación solar e os produtos de 

medicina nuclear, reactores e armas. 

- Raios UVA. Raios invisibles que forman parte da enerxía que vén do sol. A 

radiación UVA tamén provén de lámpadas solares e angarellas de bronceado. A 

radiación UVA pode causar envellecemento prematuro da pel e cancro de pel. 

Tamén pode causar problemas nos ollos e o sistema inmunitario. 

- Raios UVB. Raios invisibles que forman parte da enerxía que ven do sol. A 

radiación UVB causa queimaduras de sol, escurecemento e engrosamento da 

capa exterior da pel así como melanoma ou outros cancros de pel. 

- Transxénico. Organismo que foi modificado xeneticamente, incorporando xenes 

de outros que desenvolven unha función especial. 

6.1.5. Contaminación 

- Contaminación. Niveis de calquera substancia que cause dano ao ser humano, 

saúde ou sistemas naturais. 

- Contaminación agrícola. É a contaminación do medio ambiente e a contorna 

relacionada como resultado do uso de produtos naturais e químicos para a 

agricultura. Esta contaminación é realmente prexudicial para todos os 

organismos vivos que dependen da comida no cultivo. 

- Contaminación acústica. Presenza no ambiente de ruídos ou vibracións, calquera 

que sexa o emisor acústico que os orixine, que impliquen molestia, risco ou dano 

para as persoas, para o desenvolvemento das súas actividades ou para os bens 

de calquera natureza, ou que causen efectos significativos sobre o medio 

ambiente. 

- Contaminación Radioactiva. Aumento da radiación natural debido á utilización 

polo home de substancias radioactivas naturais ou producidas artificialmente, co 

descubrimento da enerxía nuclear e, en especial, dende a invención da bomba 
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atómica, esparexéronse pola Terra numerosos produtos residuais das probas 

nucleares. Nos últimos anos a descarga na atmosfera de materias radioactivas 

aumentou considerablemente, constituíndo un perigo para a saúde pública. 

- Contaminación Lumínica. Emisión de fluxo luminoso por fontes artificiais de luz 

constituíntes da iluminación nocturna, con intensidades, direccións ou rangos  

espectrais inadecuados para a realización das actividades previstas na zona 

alumeada. 

- Impacto ambiental. Existe cando unha actividade produce unha alteración no 

medio ou nalgúns dos seus compoñentes.  

- Polución: Contaminación intensa da auga ou do aire, producida polos residuos de 

procesos industriais ou biolóxicos: a polución das cidades está a afectar aos 

bosques próximos. 

- Ruído. Forma particular de contaminación atmosférica especialmente centrada 

en zonas urbanas e industriais afectando notablemente á calidade de vida das 

persoas. Ademais pode provocar efectos nocivos sobre a saúde, o 

comportamento e actividades do home; así como efectos psicolóxicos e sociais.  

- Solo contaminado. Solo cuxas características físicas, químicas ou biolóxicas 

foron alteradas negativamente pola presenza de compoñentes de carácter 

perigoso de orixe humana, en concentración tal que supoña un risco para a saúde 

humana ou o medio ambiente.  

6.1.6. Outros                                                                                                                             

- Aceite usado. Todos os aceites industriais, con base mineral ou sintética, 

lubricantes que se volveran inadecuados para o uso que se lle asignara 

inicialmente e, en particular, os aceites usados dos motores de combustión e dos 

sistemas de transmisión, así como os de turbinas e sistemas hidráulicos. 

- Antropocentrista. Punto de vista segundo o cal o home é o centro do Universo. O  

antropocentrismo está vinculado coa relixión, que sostén que o home é de 

natureza divina. 

- Deontolóxico. Código deontolóxico é un documento que recolle un conxunto máis 

ou menos amplo de criterios, normas e valores que formulan e asumen quen leva 

a cabo correctamente unha actividade profesional. 
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- Residuo. Todo subproduto dos procesos de produción, valorización ou consumo 

que nun momento do desenvolvemento social e técnico é rexeitado por non 

consideralo apto para os mesmos.  

- Fontes de información. Persoas, institucións, documentación ou organismos de 

diferentes índoles que nos poden facilitar a información que precisamos para a 

elaboración dun proxecto  

- Fontes primarias ou de primeira man: Fontes que tiveron a oportunidade de vivir 

persoalmente o acontecemento que describen. 

- Fontes secundarias ou de segunda man. Baséanse nas fontes primarias pero 

realizando un novo procedemento de tipo sintético, analítico, interpretativo ou 

avaliativo.  

- Fontes terciarias ou de terceira man. Fontes que recompilan ás fontes primarias 

e/ou secundarias, elaborando unha lectura mixta das testemuñas e 

interpretacións. 

- Fotodegradable. Capaz de ser desagregado pola acción de luz de sol 

- Globalización. Variedade de cambios económicos, culturais, sociais e políticos 

que deron forma ao mundo nos últimos 50 anos, dende a revolución da tecnoloxía 

da información á diminución das fronteiras nacionais e xeopolíticas na cada vez 

maior circulación transnacional de bens, servizos e capitais. 

- Información ambiental. Toda información en forma escrita, visual, sonora, 

electrónica ou en calquera outra forma que trate sobre o estado dos elementos 

do medio ambiente, como o aire e a atmosfera, a auga, o chan, a terra, as paisaxes 

e espazos naturais, incluídos os humedais e as zonas mariñas e costeiras, a 

diversidade biolóxica e os seus compoñentes, incluídos os organismos 

modificados xeneticamente; e a interacción entre estes elementos. 

- Interdisciplinariedade. Combinación de enfoques de distintas ciencias sobre un 

mesmo obxecto, que se vinculan entre elas de diferentes formas específicas, 

partindo de coñecementos e métodos seleccionados en cada unha que, 

mantendo a súa lóxica científica e características propias, resultan os máis 

adecuados, necesarios e suficientes para resolver problemas cuxo alcance 

desborda os límites dunha rama do saber ou campo científico determinado. 
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- Invernadoiro. Construción de vidro ou plástico na que se cultivan plantas, a maior 

temperatura que no exterior. Na xardinería antiga española, o invernadoiro 

chamábase estufa fría. 

- Lixo. Conxunto de materias sucias ou de cousas que non serven e se tiran. 

- Materia prima. Parte fundamental de produtos terminados, orixinalmente son un 

recurso natural que é procesado e vendido a empresas produtoras, ben sexan 

industriais ou de servizos, para que estas a partir destes manufacturen produtos 

aptos para o consumo. 

- Metais pesados. Metais tóxicos como mercurio, chumbo e  cadmio, que son  

bioloxicamente nocivos, mesmo en moi pequenas doses.  

- Paisaxe. Localidade onde as circunstancias xeográficas e ecolóxicas determinan 

un aspecto xeral característico.  

- Páramo. Ecosistema onde predomina a vexetación, polo que se clasifica como un 

prado ou matogueira de montaña. Tenden a localizarse en altitudes de ata 5000 

m. 

- Parque natural. Espazos verdes ao aire libre que, debido á súa grande riqueza 

biolóxica ou xeolóxica, son zonas protexidas de forma especial polo Estado. En 

estas zonas existen leis que limitan as actividades do ser humano e cuxo 

obxectivo é evitar o deterioro dos ecosistemas que abranguen. En España, o 

concepto de parque natural úsase para denominar algunhas zonas protexidas, 

ben sobre a superficie terrestre ou baixo o mar. 

- Política medioambiental. Política que axuda a cumprir a normativa nacional, 

autonómica, local e comunitaria. A implantación dun sistema de Xestión Medio 

Ambiental na súa empresa e o seu mantemento axudaralle a conseguir unha 

mellora e a prever os impactos medio ambientais. A política medioambiental 

recolle información actualizada e sempre debe estar dispoñible así como ser 

coñecida por todos os departamentos.  

- Reciclaxe. Conxunto de sistemas que se seguen para a recuperación de materiais 

a partir de residuos e lixos de distintas orixes, para así poder reutilizalos. Desta 

maneira axúdase ao aforro de: auga, enerxía e recursos naturais. 
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- Recursos. Elementos que poden ser utilizados polo home para realizar unha 

actividade ou como medio para lograr un obxectivo. 

- Redución. Aplicada para definir a acción, execución e efecto de reducir algo que 

anteriormente existía en gran medida. 

- Reforestación. Repoboación dun territorio con árbores. 

- Renovable. Recursos que se renovan a través dos ciclos naturais relativamente 

rápidos. Con todo, son finitos cando a súa demanda excede o período natural da 

súa renovación (por exemplo se se talla ou corta unha árbore de 200 anos de vida, 

a súa renovación é moi lenta). 

- Reutilización. Emprego dun produto usado para o mesmo fin que foi deseñado 

orixinariamente. 

- Reserva. Activos líquidos que se gardan para que unha persoa, empresa ou un 

banco central poida recorrer a eles nun futuro. Por regra xeral, adoitan ser divisas 

ou materias primas, coma o ouro. No caso dos inversores, as reservas adoitan 

manterse en efectivo, de forma que se poida acceder a elas rapidamente no caso 

de que os prezos se movan en contra do inversor ou se produzan outras 

circunstancias excepcionais. 

- Residuo. Material que se produce como consecuencia non desexada de calquera 

actividade humana e da que o seu posuidor quere ou ten a intención ou obrigación 

de desprenderse. 

- Residuo urbano ou municipal. Residuo procedente das actividades particulares 

dos cidadáns e xerado por tanto nos seus domicilios, así como aqueles 

asimilables procedentes dos comercios, oficinas e servizos, sempre que non 

teñan a consideración de perigoso. Chamado ata hai pouco residuo sólido urbano. 

- Residuo perigoso. Residuos que polas súas características físicas, químicas ou 

biolóxicas, tóxicas ou perigosas, ou por mor do seu grao de concentración 

requiren un tratamento específico e diferenciado do resto; así como os envases 

que os contiveran. En todo caso teñen consideración de residuo perigoso aqueles 

que así aparezan na Listaxe Europea de Residuos vixente en cada momento. 

- Residuo voluminoso. Residuos que polas súas notables dimensións non poden 

ser obxecto da recollida ordinaria municipal. Son exemplos de residuos 
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voluminosos determinados electrodomésticos, mobles, colchóns, etc. Para eles, 

o Concello pode establecer un servizo público de recollida ou ben obrigar aos seus 

produtores para xestionalos a través de xestores privados. 

- Seprona. Organismo que depende da Garda Civil e que se dedica a conservar a 

natureza, o Medio Ambiente, os recursos hidráulicos, a piscicultura, forestal e 

cinexética e a fauna e flora locais, especialmente as especies protexidas. 

- Sistema integrado de xestión. Modelo segundo o cal as empresas que poñen no 

mercado algún ben ou produto que despois da súa vida útil convértese en residuo, 

responsabilízanse, mesmo economicamente, da súa xestión, directa ou 

indirectamente a través doutros xestores autorizados, mediante o pago da cota 

correspondente 

- Sobreexplotación. Explotación desmesurada dos recursos naturais. 

- Subsección. Cada unha das partes en que se divide unha sección. 

- Solo. Superficie do territorio nacional que pode ser utilizada para fins de produción 

agropecuaria, mineral ou forestal.  

- Sustentabilidade. Desenvolvemento que satisfai as necesidades do presente sen 

poñer en perigo a capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas 

propias necesidades 

- Sustentabilidade. Proceso que ten por obxectivo atopar o equilibrio entre o medio 

ambiente e o uso dos recursos naturais.  

- Tóxico. Substancias e preparados (incluídos os preparados e substancias moi 

tóxicos) que por inhalación, inxestión ou penetración cutánea poidan entrañar 

riscos graves, agudos ou crónicos e mesmo a morte. 

- Transferencia de tecnoloxía. Proceso de transmisión científica, tecnolóxica, do 

coñecemento, dos medios y dos dereitos de explotación cara terceiras partes para 

a fabricación dun produto, o desenvolvemento dun proceso ou á prestación dun 

servizo contribuíndo ó desenvolvemento das súas capacidades. 

- Valorización. Conxunto de procesos que se realizan para que un residuo poida 

volver ser usado total ou parcialmente. 
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- Xestión de residuos. Conxunto de operacións que comprenden a recollida, o 

transporte, almacenamento, tratamento, valorización e eliminación dos distintos 

tipos de residuos. A vixilancia desas actividades e a dos lugares de depósito 

mesmo despois da súa clausura tamén se considera unha actividade de xestión 

de residuos. 

- Xestor de residuos. Persoa física ou xurídica, pública ou privada, autorizada para 

realizar calquera das actividades de xestión de residuos, sexa ou non o seu 

produtor. 

- Xornalismo medioambiental. Rama do xornalismo que se encarga da actualidade 

relacionada coa natureza e o medio ambiente, en especial, dos impactos da 

actividade humana sobre a súa contorna, tratando de espertar unha conciencia 

ecolóxica entre a poboación. 
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6.2. Siglas e acrónimos 

- ACCOBAMS. Acordo de Mónaco sobre a Conservación dos Cetáceos do Mar 

Negro, o Mar Mediterráneo e a Zona Atlántica Contigua. 

- ADEGA. Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. 

- AECID. Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desarrollo. 

- AEP. Áreas Especialmente Protexidas. 

- AFP. Axencia Francesa de Prensa. 

- APIA. Asociación de Periodistas de Información Ambiental. 

- AEMA. Agencia Europea de Medio Ambiente. 

- AJSPI. Asociación Francesa de Periodistas Científicos de Prensa Informativa. 

- AMAN. Alianza de Axencias de Noticias do Mediterráneo. 

- AMP. Área Marina Protexida.  

- ANSES. Axencia Francesa de Seguridade Sanitaria en Alimentación, Medio 

Ambiente e Traballo. 

- ARLEM. Asamblea Rexional e Local Euromediterránea. 

- CAR/AEP. Centro de Actividade Rexional para Áreas Especialmente Protexidas. 

- CAR/CPS. Centro de Actividade Rexional para o Consumo e a Produción Sostibles. 

- CAR/PA. Centro de Actividade Rexional de Plan Azul/Plan Bleu. 

- CAR/PAP. Centro de Actividade Rexional do Programa de Actividades Prioritarias. 

- CBI. Comisión Baleeira Internacional. 

- CDB. Convenio sobre a Diversidade Biolóxica. 

- CEAM. Centro de Estudos Ambientais do Mediterráneo. 

- CEAMA. Centro Andaluz de Medio Ambiente. 

- CEE. Comunidade Económica Europea. 

- CEMMA.  Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños. 
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- CER. Catálogo Europeo de Residuos. 

- CEPE. Comisión Económica das Nacións Unidas para Europa. 

- CEPF. Fondo de Colaboración para Ecosistemas Críticos. 

- CER. (Certified Emission Reductions) Reducións certificadas de emisión.  

- CFC. Clorofluorocarbonados; son os principais responsables do adelgazamento 

da capa de ozono. Tamén fan parte dos gases do efecto invernadoiro e están 

conformados por cloro flúor e carbono (tres contaminantes). 

- CGPM. Comisión General de Pesca do Mediterráneo da FAO. 

- CIC. Centro de Investigación Conxunta. 

- CIESM. Comisión Internacional para o Estudo Científico do Mediterráneo. 

- CITES. Convenio sobre o comercio internacional de especies ameazadas de fauna 

e flora silvestres. 

- CJA. Asociación Croata de Periodistas. 

- CMDS. Comisión Mediterránea sobre Desarrollo Sostible. 

- CMNUCC. Convención Marco de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático. 

- CMS. Convenio de Bonn ou Convención sobre a Conservación das Especies 

Migratorias de Animais Silvestres. 

- CNA. Axencia de Noticias de Chipre. 

- CNRS. Centro Francés de Investigación Científica. 

- CNUDM. Convención de Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar. 

- CNULD. Convención de Nacións Unidas para a Loita contra a Desertificación. 

- CSIC. Centro Superior de Investigacións Científicas.  

- COP. Conferencia das Partes.  

- CO. Monóxido de carbono. 

- CO2. Dióxido de carbono. 
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- COT. Contaminación de Orixe Terrestre.  

- CSD. Comisión sobre o Desarrollo Sostible das Nacións Unidas. 

- EASIN. Rede Europea de Información de Especies Exóticas. 

- EBSA. Áreas de Importancia Ecolóxica o Biolóxica. 

- ECODES. Fundación Ecoloxía e Desarrollo. 

- EDAR. Estación Depuradora de Augas Residuais.  

- EFIMED. Oficina Rexional Mediterránea do Instituto Forestal Europeo.  

- EMDS. Estratexia Mediterránea para o Desarrollo Sostible.  

- EN. (European Normative) Normativa Europea. 

- ENEA. Axencia Italiana para as Novas Tecnoloxías, a Energía e o Desarrollo 

Económico Sostible. 

- EPA. (Environmental Protection Agency) Axencia de Proteción Ambiental. 

- FAEA. Federación Andaluza de Ecoloxistas en Acción. 

- FAO. Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura. 

- FIMA. Federación Italiana de Medios de comunicación Ambiental.  

- FINSA. Financieira Maderera S.A 

- GEF. (Global Environment Facility) Fondo Mundial para o Medio Ambiente. 

Organización financieira independente que proporciona créditos aos países en 

desarrollo para proxectos que beneficien ao medio ambiente mundial e promovan 

recursos sostibles nas comunidades locais. 

- GEI. Gases de efecto invernadoiro. 

- GIZC. Gestión Integrada de Zonas Costeiras. 

- ICA. Índice europeo de Calidade do Aire. 

- ICCAT. Comisión Internacional para a Conservación do Atún Atlántico.  

- ICM. Instituto de Ciencias do Mar de Barcelona.  
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- IEVA. Instrumento Europeo de Veciñanza e Asociación. 

- IUCN-Med. Centro de Cooperación Mediterránea da Unión Internacional para a 

Conservación da Naturaleza. 

- IMEDEA. Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados. 

- IMO. (International Maritime Organization) En español e galego, OMI, Organización 

Marítima Internacional. 

- ISO. (International Organization for Standardization) En español e galego, 

Organización Mundial de Estandarización. 

- ISPRA. Instituto Superior para a Protección e a Investigación Ambiental. 

- MDL. Mecanismo de Desarrollo Limpo. 

- MDCS. Grupo de Investigación Mediación Dialéctica da Comunicación Social. 

- MEDMIS. Aplicación para teléfonos intelixentes e plataforma web para rexistrar o 

avistamento de especies exóticas marinas invasoras no Mediterráneo. 

- MedPAN. Rede de Xestores de Áreas Marinas Protegidas Mediterráneas.  

- MedSea. Proxecto sobre a Acidificación do Mar Mediterráneo. 

- MedWet. Iniciativa de Humedais Mediterráneos. 

- MIO-ECSDE. Oficina Mediterránea de Información para o Medio Ambiente, a 

Cultura e o Desarrollo Sostible. 

- ODS. Obxectivos de Desarrollo Sostible. 

- OMS. Organización Mundial da Saúde. 

- ONG  Organización Non Gubernamental. 

- ONU. Organización das Nacións Unidas.  

- OSC. Organización da Sociedade Civil. 

- PAM. Plan de Acción do Mediterráneo. 

- PCT. Programa de Cooperación Transfronteriza. 

- PEV. Política Europea de Veciñanza. 
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- PNUMA. Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente. 

- REMPEC. Centro Rexional de Resposta ás Emergencias por Contaminación 

Mariña. 

- SEO/BirdLife. Sociedade Española de Ornitoloxía. 

- SIRGA. Sistema de Información de Residuos de Galicia. 

- UE. Unión Europea.   

- UICN. Unión Internacional para a Conservación da Naturaleza. 

- UICN-Med. Centro de Cooperación do Mediterráneo da UICN. 

- UNE. Unha Normativa Española.  

- UNESCO. Organización de Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura. 

- UpM. Unión para o Mediterráneo.  

- VMS. Sistema de Seguimento de Buques de pesca. 

- WWF. (World Wide Fund for Nature) Fondo Mundial para a Natureza. 

- ZEE. Zona Económica Exclusiva.  

- ZEPIM/AEPIM. Zona/Área Especialmente Protexida de Importancia para o 

Mediterráneo. 

- ZP. Zona de Protección Pesqueira.   
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6.3. Organismos e estatutos 

- Augas de Galicia. Organismo autónomo adscrito á Consellería de Medio Ambiente 

e Infraestruturas (Xunta de Galicia) que xestiona a Demarcación de Galicia-Costa. 

- Asamblea Rexional e Local Euromediterránea (ARLEM). Asamblea de 

representantes locais e rexionais da Unión Europea e os seu socios 

mediterráneos. Foi creada en 2010 polo Comité Europeo das Rexións.  

- Convenio de Aarhus. Versa sobre o acceso á información, participación pública na 

toma de decisións e acceso á xustiza en materia do medio ambiente así como á 

normativa comunitaria derivada do mesmo, supoñen o concepto da 

Administración pública, aberta e transparente. O público goza así do dereito a 

acceder á información ambientar que as autoridades públicas teñen.  

- Decálogo de informacións para informar sobre o cambio climático. A finais de 

2018, a Fundación Ecoloxía e Desenvolvemento (ECODES), grazas ao apoio da  

European  Climate  Change  Foundation e coa colaboración do Grupo de 

Investigación Mediación Dialéctica da Comunicación Social ( MDCS) da 

Universidade Complutense, reuniron a investigadores e profesionais da 

comunicación, co obxectivo de elaborar un decálogo de compromisos sobre 

como comunicar o cambio climático. 

- EFE verde. Plataforma líder e referente en xornalismo ambiental e información 

sobre transición ecolóxica, sustentabilidade e desenvolvemento sostible en 

español, ademais dun punto de encontro de empresas, institucións, ONG e, en 

definitiva, cantos traballan ou se interesan pola actualidade ecolóxica e o 

desenvolvemento sostible no ámbito latinoamericano. 

- Ecoloxistas en acción. Confederación de máis de 300 grupos ecoloxistas 

distribuídos por pobos e cidades. Forma parte do chamado ecoloxismo social, que 

entende que os problemas medioambientais teñen a súa orixe nun modelo de 

produción e consumo cada vez máis globalizado, do que derivan tambén outros 

problemas sociais, e que hai que transformar se se quere evitar a crise ecolóxica. 

- Eco-unión. Asociación sen ánimo de lucro creada en 2005 que xera, acompaña e 

agrupa ós actores do cambio dos distintos sectores da sociedade para catalizar 

a transición cara a sustentabilidade e que opera principalmente en Europa e na 

rexión mediterránea. 
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- Fundación Anna Lindh. Institución intergobernamental que desenvolveu unha rede 

de máis de 4.000 organizacións da sociedade civil coas que impulsa unha 

estratexia intercultural para a rexión euromediterránea, promovendo 

recomendación ós responsables políticos e ás institucións, así como valores 

comúns de respecto entre culturas, entre eles os ambientais. Está cofinanciada 

polos países da Unión para o Mediterráneo e a UE. 

- Greenpeace Organización Non Gobernamental (ONG) dedicada ao coidado e 

preservación do medio ambiente. 

- MedWet. Iniciativa rexional da Convención de Ramsar no Mediterráneo. É unha 

rede intergobernamental rexional que opera no marco da Convención de Ramsar 

e que inclúe igualmente a outros actores clave dedicados á promoción e apoio de 

políticas e accións de múltiples grupos de interese sobre o terreo para a 

conservación, restauración e uso sostible dos humedais mediterráneos. 

- Ministerio de medio ambiente. Organismo encargado de elaborar, executar e 

fiscalizar as políticas nacionais sobre medio ambiente e recursos naturais, 

promovendo e estimulando as actividades de preservación, protección, 

restauración e uso sostible dos mesmos. 

- Oceana. Fundada en 2001, é a maior ONG internacional centrada exclusivamente 

na conservación dos océanos. Ten diversas delegacións en todo o mundo que 

traballan xuntas realizando campañas estratéxicas destinadas a conseguir 

resultados tanxibles que axuden a recuperar a saúde e a biodiversidade dos 

océanos. Ten un programa para Europa que inclúe a protección dos hábitats do 

Mediterráneo e loitar contra as prácticas pesqueiras destrutivas e ilegais, 

contaminación e demais ameazas. 

- Oficina Mediterránea de Información para o Medio Ambiente, a Cultura e o 

Desarrollo Sostible (MIO-ECSDE). Federación de Organizacións non 

Gubernamentales do Mediterráneo para o medio ambiente e o desenvolvemento 

sostible. MIO-ECSDE actúa como unha plataforma técnica e política para opinión 

e acción das ONG no marco mediterráneo. 

- Oficina Rexional Mediterránea do Instituto Forestal Europeo (EFIMED). Oficina 

mediterránea abriu en 2007 e está formada por unha rede de organizacións 

forestais científicas e de formación aberta a científicos interesados nos aspectos 

forestais da conca mediterránea. É membro fundador do Partenariado 
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colaborativo para os Bosques Mediterráneos (The Collaborative Partnership on 

Mediterranean Forests en inglés) lanzado en 2010 e colabora na capacitación dos 

países membros de Silva Mediterránea. 

- Rede de Xestores de Áreas Marinas Protexidas Mediterráneas (MedPAN). Reúne 

na actualidade cerca de 100 institucións e organizacións non gobernamentais que 

teñen responsabilidade directa na xestión das áreas mariñas protexidas (AMP) ou 

están involucrados no desenvolvemento de declaración de novas AMP. En total, 

abarcan a xestión de 90 áreas mariñas protexidas en 18 países mediterráneos. 

- Tour du Valat/Observatorio dos Humedais Mediterráneos. Fundada fai máis de 50 

anos por Luc Hoffman, Tour du Valat desarrollou dende entón con actuacións de 

investigación para a conservación dos humedais mediterráneos cun enfoque 

principal: “Entender mellor os humedais para xestionalos mellor”. Tour du Valat 

realiza actividades de investigación para a conservación de humedais 

mediterráneos e fomenta os intercambios con usuarios e científicos relacionados 

cos humedais. Tamén é un centro único de recursos informativos especializado 

en ecoloxía, ornitoloxía, zooloxía, bioloxía de mamíferos, ictioloxía, herpetoloxía e 

botánica en humedais. 

- Trash is for Tossers. Canle onde a vida saudable se une ao ecoloxismo, sendo 

unha ventá ao mundo do consumo responsable e á reciclaxe. Singer, abandeirada 

do “Zero Waste” propón hábitos tan sinxelos como acabar co plástico comprando 

bolsas de tea, aproveitar o mundo das prendas de segunda man ou palliñas 

reutilizables. 

- Unión Internacional para a Conservación da Natureza - Centro de Cooperación do 

Mediterráneo (UICN). Organización medioambiental máis antiga e máis grande do 

mundo con máis de 1300 membros gobernamentais e non gobernamentais, 

ademais duns 15000 expertos voluntarios en 185 países. O Centro de 

Cooperación do Mediterráneo abriu en 2001 co apoio do Ministerio do Medio 

Ambiente español, a Xunta de Andalucía e a Axencia Española de Cooperación 

Internacional para o Desenvolvemento (AECID). Durante os seus 15 anos de 

existencia, a misión do Centro consistiu en influír, animar e axudar ás sociedades 

do Mediterráneo. 

- WWF. (Fondo Mundial para a Natureza, en inglés World Wide Fund for Nature) 

Máis grande e respectada organización conservacionista independente do 
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mundo. A súa misión é deter a degradación do ambiente natural do planeta e 

construír un futuro no cal os seres humanos vivan en harmonía coa natureza. 

  



 

221 

6.4. Acordos multilaterais internacionais 

- Convenio sobre a Diversidade Biolóxica (CDB). Acordouse na Cume da Terra de 

1992, entrou en vigor o 29 de decembro de 1993 e a súa sede está en Montreal 

(Canadá). É un tratado internacional xurídicamente vinculante, do que forman 

parte 193 países, con tres obxectivos principais: a conservación da diversidade 

biolóxica (ecosistemas, especies e recursos xenéticos), a utilización sostible dos 

seus compoñentes e a participación xusta e equitativa nos beneficios que se 

deriven da utilización dos recursos xenéticos. O seu obxectivo xeral é promover 

medidas que conduzan a un futuro sostible. 

- Convenio de Bonn ou Convención sobre a Conservación das Especies Migratorias. 

Respaldado polo Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA), 

entrou en vigor en 1983 e ten como obxectivo a conservación da fauna migratoria 

mediante a adopción de medidas de protección e conservación do hábitat, 

concedendo particular atención a aquelas especies cuxo estado de conservación 

sexa desfavorable. O convenio nace da necesidade de crear accións concertadas 

polos estados cuxo territorio é atravesado por especies migratorias nalgún 

momento do seu ciclo. 

- Convención de Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar (CNUDM). Aprobada en 

1982 en NY, está considerada como “a Constitución dos Océanos”. Encárgase dos 

límites das zonas marítimas; a zona económica exclusiva, plataforma continental 

e alta mar; Dereitos de navegación e estreitos para a navegación internacional; 

Estados e arquipélagos; paz e seguridade nos océanos e mares; conservación e 

xestión dos recursos mariños vivos; protección e preservación do medio mariño; 

investigación científica mariña e procedementos para a solución de controversias; 

investigación científica mariña e procedementos para a solución de controversias. 

- Convención sobre os Humedais de Importancia Internacional ou Convención de 

Ramsar. Firmouse na cidade iraniano do mesmo nome no ano 1971 e entrou en 

vigor no 1975. A misión da Convención é “a conservación e o uso racional dos 

mesmos mediante accións locais e nacionais e grazas á cooperación 

internacional, como contribución ao logro dun desenvolvemento sostible en todo 

o mundo”. Utiliza unha definición ampla de humedais que inclúe pantanos e 

marismas, lagos e ríos, pastizais húmidos e turbeiras, oasis, estuarios, deltas e 

baixos de marea, zonas mariñas próximas ás costas, manglares e arrecifes de 
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coral, así como sitios feitos polo home como estanques piscícolas, arrozais, 

embalses e salinas. 

- Convención sobre a Protección do Patrimonio Mundial, Cultural e Natural da 

Organización de Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura 

(UNESCO). Adoptada en 1972 e ratificada por 191 países, ten como obxectivo 

promover a identificación, a protección e a preservación do patrimonio cultural e 

natural de todo o mundo considerando especialmente valioso para a humanidade. 

Considera o patrimonio no seu dobre aspecto cultural e natural, tratando de 

reflexar a interacción entre home e natureza remarcando o equilibro entre ambos.  

- Comisión Baleeira Internacional (CBI). Organismo internacional creado en 1946 

pola Convención Internacional para a Regulación da Caza de Baleas, firmada en 

Washington e coa finalidade de regular a caza e o comercio de cetáceos. A súa 

sede atópase en Brighton (Reino Unido) e celebra reunión anuais en maio e xuño. 

- Convención Africana da Conservación da Natureza e os Recursos Naturais. 

Acordouse en Arxel en 1968. É o instrumento para a conservación da natureza e 

dos recursos naturais en África.  

- Comisión Internacional para a Conservación do Atún Atlántico (ICCAT). 

Organización pesqueira intergobernamental que funciona dende 1969 e é 

responsable da conservación dos túnidos e especies afíns no océano Atlántico e 

mares adxacentes. Cerca de 30 especies son responsabilidade directa de ICCAT. 

- Convención de Nacións Unidas para a Loita contra a Desertización (CNULD, 

UNCCD polas súas siglas en inglés). Adoptada en 1994 e ratificada por 195 

estados máis a Unión Europea, pretende acordar medidas internacionais contra a 

desertización, considerado un dos máis graves problemas a escala mundial. O seu 

obxectivo é loitar contra a desertización e mitigar os efectos da seca nos países 

afectados por seca grave ou desertización, en particular en África. A súa secretaría 

está en Bonn (Alemania). 

- Convención Marco de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC, 

UNFCCC polas súas siglas en inglés). Adoptada en Río de Xaneiro en 1992, 

pretende ser o marco para o acordo de medidas internacionais contribuíntes á 

mitigación do cambio climático e á adaptación aos seus impactos. Dela forman 

parte 195 estados máis a Unión Europea e ten a súa sede en Bonn (Alemania). 
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- Comisión Mediterránea sobre Desenvolvemento Sostible (CMDS). Única Comisión 

rexional para o Desenvolvemento Sostible da súa clase no mundo. Foi fundada en 

coherencia coas “directivas” de Río e actúa como un órgano asesor das Partes 

Contratantes do Convenio de Barcelona. Participan en igualdade de condicións 

representantes dos Estados Membros, da Comisión Europea, así como da 

sociedade civil, autoridades locais, interlocutores económicos (cámaras de 

comercio, etc.), e ONGs de medio ambiente. Basicamente trátase dun grupo de 

reflexión sobre as políticas para promover o desenvolvemento sostible no 

Mediterráneo.  

- Acordo de Mónaco sobre a Conservación dos Cetáceos do Mar Negro, o Mar 

Mediterráneo e a Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS polas súas siglas en 

inglés). Adoptado en Mónaco en 1996, ten como obxectivo acordar medidas 

coordinadas para conseguir e manter un estado de conservación favorable para 

os cetáceos. A tal fin, os estados asinantes prohiben as capturas deliberadas e 

acordan manter unha rede de zonas especialmente protexidas para a 

conservación dos cetáceos. 

- Comisión Internacional para o Estudo Científico do Mediterráneo (CIESM). Creada 

a principios do século pasado para promover a investigación no mar Mediterráneo 

e o mar Negro. A CIESM actúa como un foco para o intercambio de ideas, a 

comunicación da información científica e o desenvolvemento de normas 

científicas para toda a conca. De 8 países fundadores pasou a 23 Estados. 

- Comisión Xeral de Pesca do Mediterráneo da FAO. Establecida en virtude dun 

Convenio subscrito en Roma o 24 de setembro de 1949 e aprobado pola 

Conferencia da FAO en 1949, que entrou en vigor o 20 de febreiro de 1952. O seu 

obxectivo é promover no mar Mediterráneo e o mar Negro o desenvolvemento, a 

conservación e explotación racional e mellor utilización dos recursos mariños 

vivos; someter a exame os aspectos económicos e sociais da industria pesqueira 

e recomendar a adopción de medidas para o seu desenvolvemento. 

- Unión para o Mediterráneo (UpM). Organización intergobernamental que reúne a 

43 países, 28 Estados Membros da UE e 15 países do sur e do leste do 

Mediterráneo. Foi fundada en 2008 durante a Cume de París para o Mediterráneo 

para fortalecer os logros do Proceso de Barcelona de 1995. O obxectivo principal 

é mellorar a integración rexional mediterránea para apoiar o desenvolvemento 

socioeconómico e garantir a estabilidade na rexión. No seu ámbito de traballo 
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tamén se inclúen os temas ambientais, especialmente relacionados coa xestión 

da auga, enerxía e desenvolvemento urbano e transportes. 
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