
O obxectivo principal será definir un uso eficiente e racional de recursos para reducir a emisión de
gases de efecto invernadoiro e poder integrar a adaptación ao cambio climático tanto na xestión
como na planificación municipal.

Esta Estratexia Local de Cambio Climático foi elaborada coa finalidade de constituír un marco de
referencia para o  municipio de Lobeira que, sendo consciente do seu importante papel na loita
contra o cambio climático,  quere desenvolver unha política integral e coordinada en materia de
mitigación e adaptación cos seguintes OBXECTIVOS:

 Proporcionar  diferentes  opcións  para  coordinar  as  políticas  locais  de  cambio  climático,
fomentando a súa integración transversal con outras políticas municipais.

 Presentar  diversas  opcións  metodolóxicas  para  levar  a  bo  termo  o  proceso  de
desenvolvemento dunha estratexia local de cambio climático, analizando todas as fases do
proceso.

 Propoñer solucións dirixidas á mitigación das emisións de gases efecto invernadoiro (GEI) nos
denominados sectores difusos, así como medidas de adaptación dimensionadas acorde co
nivel de vulnerabilidade climática do municipio.

O  concello  de  Lobeira  é  pequeno,  de  montaña  e  de  carácter   basicamente  rural  polo  que  os
programas  e  medidas  de  actuación   van  dirixidos  neste  sentido  e  obtivéronse  os  seguintes
RESULTADOS: 

Introdúcense  na  estratexia   dentro  do  plan  de  Adaptación  ao  Cambio  Climático,  entre  outras
medidas,  a  de  adaptación   aos  municipios  de  montaña,  así  como  fomentar  a  forestación  e
reforestación, favorecer a conservación dos bosques, promover prácticas de silvicultura sustentable
ou  medidas  para  a  prevención  de  incendios.  Caracterízase  o  municipio  de  Lobeira  por  estar
integrado na Rede Natura  e en parte no Parque natural Baixa Limia - Serra do Xurés  polo que se



achega unha medida referida á protección dos sistemas naturais e a biodiversidade. Estas medidas
están incluídas no Programa Adaptación dos Sistemas Naturais.

Dentro deste mesmo plan son medidas que forman parte do programa de Adaptación dos Sistemas
Económicos: a Adaptación dos Sectores Produtivos Primarios e a Adaptación do turismo ao Cambio
Climático 

Ao carecer na actualidade o municipio de Plan Xeral de Ordenación Municipal faise, na estratexia,
especial mención á necesidade  de incorporación  no plan futuro do Concello de Lobeira  criterios
sustentables mínimos na elaboración do plan, á creación de contornas compactos e diversos  e á
rehabilitación de áreas consolidadas;  todo iso para facer desde a base da redacción do PXOM unha
planificación urbana ante o cambio climático. 

Ao mesmo tempo, e con respecto á edificación sustentable recoméndase a implantación de técnicas
arquitectónicas bioclimáticas e a mellora de eficiencia enerxética dos edificios públicos e privados
recomendando a iniciación da implantación das medidas polos propios edificios municipais como
modelo ejemplarizante.

Incorpórase na estratexia  o plan de Xestión de Residuos que aínda que en parte está xestionado
pola Deputación Provincial de Ourense, o concello pode fomentar unha serie de medidas como son a
reutilización de residuos, a reciclaxe  ou a utilización da compostaxe  que reducirán as emisións
deCO2 ao evitar a incorporación de residuos á recollida habitual en colectores.

Introdúcese  na  estratexia  un  Plan  de  Xestión  de  Enerxía  encabezado  con  medidas  dirixidas
concretamente ao acondicionamento térmico dos edificios, á mellora da iluminación pública, redes
de saneamento e abastecemento dentro dun Plan enfocado ao propio Concello de Lobeira. E como
segundo Plan incorpórase a utilización de enerxías renovables.

Incorporouse na memoria inicial  un plan de transporte e mobilidade, con todo realizadas varias
visitas  ao  Concello  fíxose  patente  que  esta  non  era  unha  actuación  decisiva  para  integrar  na
estratexia  xa que ao ser un municipio pequeno, de pouca poboación  e basicamente rural  non era
necesario nin viable a utilización de transportes urbanos colectivos. Por outra banda o parque móbil
do municipio ao ser de pequena poboación non supoñía un problema. Con todo non está demais
recomendar medidas como o mantemento en bo estado do automóbil ou o uso da bicicleta para
desprazamentos no ámbito próximo.

Debido a que o coñecemento da cidadanía sobre a estratexia de sustentabilidade era escaso faise
primordial  no  desenvolvemento  da  estratexia  de  sustentabilidade  a  participación  cidadá
incorporándose un programa de información e sensibilización da cidadanía con medidas que se
deben realizar en todo o proceso de implantación da estratexia e dedicada a todos os sectores da
poboación do municipio.

Finalmente intégranse unha serie de indicadores xa que toda estratexia necesita dun seguimento
para  que  realmente  se  poidan  valorar  as  medidas  adoptadas.  Como  en  toda  planificación,  é
necesario realizar un seguimento da Estratexia Local de Cambio Climático que contemple tanto a
aplicación real das medidas desenvolvidas na mesma, como a evolución das emisións de gases de
efecto invernadoiro e da adaptación ao cambio climático no municipio de Lobeira.


