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1. CONTEXTO 



1. CONTEXTO 
        1.1 PACTO VERDE EUROPEO 

Fonte: Pacto Verde Europeo; Comisión Europea (11 de decembro de 2019). 

 Obxetivos: 

O Pacto Verde Europeo como a nova estratexia de 
crecemiento da UE 



1. CONTEXTO 
        1.1 PACTO VERDE EUROPEO 

Fonte: Pacto Verde Europeo; Comisión Europea (11 de decembro de 2019). 

 Actuando sobre: 
 

• Descarbonización do sector da xeración de enerxía: 
o A producción e uso de enerxía representa máis do 75% das emisións de GEI da UE. 

 

• Renovación de edificios: 
o O 40% do consumo de enerxía final na UE corresponde a edificios. 

 

• Industria europea innovadora e líder mundial en economía verde: 
o A industria europea só utiliza un 12% de materiais reciclados. 

 

• Despregamento de sistemas de transporte público e privado limpos: 
o O transporte representa o 25% das emisións de GEI da UE. 



1. CONTEXTO 
        1.2 REPARACIÓN DANOS CRISIS COVID-19: FONDO NEXT GEN EU  

 Obxetivo 2021-2027: 

Unha Europa verde, sostible, 
dixital e resiliente 

(Obxetivo orzamentario do 35% para a loita contra o cambio climático) 

Fonte: Comunicación da Comisión ó Parlamento Europeo; Comisión Europea (27 de maio de 2020). 



1. CONTEXTO 
        1.3 PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA 

Fonte: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Gobierno de España (27 de abril de 2021). 



1. CONTEXTO 
        1.3 FOLLA DE RUTA DO HIDRÓXENO PARA A UE 

Fonte: Estrategia del Hidrógeno para una Europa Climáticamente Neutra; Comisión Europea (8 de xullo de 2020). 

 A prioridade da UE é desenvolver o hidróxeno renovable, utilizando principalmente para a súa 
producción enerxía eólica e solar, xa que é a opción máis compatible con obxetivo de neutralidade 
climática e a máis coherente cun sistema enerxético integrado. 
 

 O ecosistema de hidróxeno en Europa se desenvolverá probablemente de maneira gradual, a 
velocidades diferentes nos sectores e, posiblemente, nas rexións e requerirá de distintas solucións. 
 

 Fases para a UE: 
• 2020-2024: 

o Ó menos, 6 GW de electrolizadores de hidróxeno renovable . 
o Produción de ata 1 millón de toneladas de hidróxeno renovable. 

• 2025-2030: 
o Ó menos, 40 GW de electrolizadores de hidróxeno renovable. 
o Produción de ata 10 millóns de toneladas de hidróxeno renovable. 

• 2030-2050: 
o As tecnoloxías do hidróxeno renovable deben alcanzar a súa madurez e despregarse a gran escala pra chegar a todos 

os sectores de difícil descarbonización. 



1. CONTEXTO 
        1.4 FOLLA DE RUTA DO HIDRÓXENO PARA ESPAÑA 

Fonte: Hoja de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el hidrógeno renovable; MITERD (outubro de 2020). 

 Obxetivos a 2030: 



1. CONTEXTO 
        1.5 POLO PARA A TRANSFORMACIÓN DE GALICIA 

 Impulsar a reforma do texido productivo de Galicia. 
 

 Desenvolvemento de catro proxectos tractores e catro proxectos 
transversais. 
 

 Un dos proxectos tractores → Produción de hidróxeno renovable como un 
dos pilares da descarbonización da economía e o desenvolvemento 
dunha cadea de valor eficiente e competitiva. 
 

 Captación de fondos Next Generation EU. 



2. OBXETIVOS 



2. OBXETIVOS 
        2.1 MDI HIDRÓXENO RENOVABLE GALICIA 

 Identificar as partes interesadas en desenvolver accións en áreas clave 
pra o desenvolvemento do sector do hidróxeno renovable en Galicia, 
que permita á Xunta de Galicia a definición das líñas estratéxicas de 
actuación idóneas neste ámbito. 
 

 Maximizar a contribución de Galicia á consecución dos obxetivos 
nacionaies e internacionaies relacionados co hidróxeno de orixe 
renovable, poñendo en valor as capacidades industriaies e o gran 
potencial renovable existente, de forma que redunde nun impacto 
positivo sobre o texido industrial e no posicionamento da nosa 
Comunidade como rexión referente no sector do hidróxeno renovable.   



3. ÁREAS CLAVE 



3. ÁREAS CLAVE 
        3.1 ÁREAS DE INTERESE DA MDI 

 Usos e demandas de hidróxeno renovable, mediante a identificación de potenciais usuarios ou 
demandantes finais interesados en incorporar hidróxeno de orixe renovable ó desenvolvemento 
das súas actividades (usos industriais, loxística, uso como materia prima, etc.). 
 

 Desenvolvemento tecnolóxico ou a posible adaptación tecnolóxica de equipos para o seu uso con 
hidróxeno.  
 

 Dseño e fabricación de compoñentes, equipos e sistemas asociados á produción de hidróxeno de 
orixe renovable: sistemas de xeración eléctrica renovable, electrolizadores, sistemas de 
almacenamento e xestión, compresores, etc. 
 

 Proxectos e/ou desenvolvemento tecnolóxico para a produción, transporte, distribución e 
almacenamento de hidróxeno renovable. 
 

 Actividades de investigación, desenvolvemento e innovación asociadas á cadea de valor do 
hidróxeno renovable. 
 

 Servicios asociados a toda a cadea de valor do hidróxeno renovable: I+D+i, deseño, fabricación, 
construción, produción, transporte, almacenamento, mantemento, etc. 



4. MODELO DE MEMORIA 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTIDO 

 Observacións: 
 
 
 
 
 

1. Datos básicos: 

 La documentación debe tener una extensión máxima de 20 páginas. 

 Responder de forma concisa y precisa, ajustándose únicamente al contenido solicitado en cada caso. 

 No es necesario cubrir todos los campos, solo aquellos que apliquen. 

 En el presente modelo se incluyen las preguntas básicas para reflejar la información solicitada, pudiendo añadir 

otra información que se estime relevante. 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTIDO 

1. Datos básicos: 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTIDO 

2. Descripción do proxecto: 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTIDO 

3. Evaluación económica do proxecto: 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTIDO 

4. Impacto e beneficios do proxecto: 



POR ÚLTIMO, LEMBRAR QUE… 

 A presente MDI de Hidróxeno Renovable está dirixida a empresas, clusters, 
asociacións, entidades públicas, etc., con demandas, proxectos ou iniciativas 
vencelladas á cadea de valor industrial do hidróxeno renovable en Galicia. 
 

 Todas as propostas se tratarán e considerarán como confidenciais. 
 

 Recepción de propostas ata o venres 18 de junio de 2021, na dirección de correo 
electrónico mdih2galicia.inega@xunta.gal 
 

 Calquera dúbida ou aclaración, na dirección de correo electrónico 
mdih2galicia.inega@xunta.gal ou no número de teléfono 981 541 509.  



MOITAS GRACIAS POLA 

SÚA ATENCIÓN 



PREGUNTAS DOS 

ASISTENTES 


