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INTRODUCIÓN

Os subsistemas biolóxicos susténtanse na enerxía solar, fixada e retida brevemente na biosfera

antes de volver a se irradiar de novo ao espazo en forma de calor. Os seres humanos están suxeitos

ao mesmo límite, se ben demandan cada vez maior cantidade de enerxía para executaren as súas

actividades. Nas palabras de E.P.Odum (1971) “A civilización non é mais que unha das proliferacións

naturais notábeis que dependen da corrente continua da enerxía concentrada de radiación de luz

que nos chega desde fóra”.

As vinculacións dos seres humanos, nas súas actividades económicas, coa natureza, poden expre-

sarse a través da dimensión enerxética das mesmas, na medida en que a enerxía é un denominador

común a todos os bens, e de todas as actividades económicas. A dimensión enerxética sérvenos para

relacionar os distintos ámbitos do proceso económico, desde a extracción primeira dos recursos

naturais até a súa transformación e uso, e o seu depósito final como residuos na biosfera. 

Ao longo da historia da humanidade asistimos a grandes modificacións na forma de nos relacio-

nar coa biosfera. Estas mudanzas son especialmente significativas no que se refire á circulación dos

fluxos de enerxía e de materiais, podendo afirmar que cada sistema económico incorpora un mode-

lo enerxético. Coa revolución industrial comézase a definir aquel onde as enerxías fósiles e fisicoquí-

micas van tomando o relevo das naturais, con tempos de recuperación tan prolongados que se reve-

lan como reservas limitadas. Ademais, actúase sobre a natureza que non conta cos mecanismos que

permitan a curto prazo incorporar os seus residuos aos ciclos da vida. Deuse, por outra banda, unha

quebra do espazo xeográfico entre existencia de recursos enerxéticos e usos enerxéticos, manifes-

tándose o problema de forma universal. As sociedades construídas sobre este modelo son consumi-

doras de cantidades de enerxía sen precedentes, caracterizándose por unha gran mobilidade perso-

al, a emerxencia dun mercado mundial e a xeneralización da degradación do ambiente. 

A situación é hoxe tal que resulta cuestionábel a pretensión de construír un sistema produtivo

sobre un uso de enerxía que medre exponencialmente, e que supoña a súa disposición ilimitada. O

crecemento do consumo enerxético, e a dependencia dun sector do ínput enerxético para a obten-

ción da súa produción, achégao ao enfrontamento cunha situación crítica, na que a solución non

pode abandonarse á tecnoloxía ou a un coñecemento futuro e descoñecido. 

Para toda nación é fundamental o control das súas reservas enerxéticas porque delas depende

manter un determinado modelo de desenvolvemento, así como o seu status de vida. Non se trata só
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de ver cal é o consumo e a utilización da enerxía polos distintos sectores produtivos, senón que

debemos considerar como se conforma todo o proceso de transformación na economía. 

O INEGA debe entrar de cheo na procura de respostas aos grandes retos que supón o sistema

enerxético actual para Galiza. Por iso débese impulsar a realización de estudos sobre diversos temas

enerxéticos, a divulgación e a concienciación dos problemas enerxéticos e as posibilidades de com-

batelos, a colaboración e o asesoramento nos diferentes eidos de administración, das empresas ou

dos colectivos sociais para a resolución de problemas de índole enerxética e, particularmente, na

extensión de políticas de aforro e eficiencia enerxéticas e impulso das enerxías renovábeis, o empren-

demento e o apoio de proxectos que contribúan a mellorar o uso eficiente da enerxía, etc.

No INEGA consideramos que é posíbel mellorar a calidade da subministración enerxética, ampliar

o acceso de certos tipos de enerxía a unha parte maior da poboación, aumentar o peso das enerxí-

as renovábeis na enerxía distribuída, reducir as emisións de efecto invernadoiro, reducir o impacto

ambiental das infraestruturas enerxéticas, facer partícipe ao conxunto da sociedade dos beneficios

dos mercados enerxéticos, ou controlar o crecemento da demanda enerxética. É posíbel pero non

exento de dificultades. Aí reside parte do noso traballo, facilitar a consecución destes obxectivos, axu-

dar a facelos posíbeis.

No ano 2006 realizáronse un bo número de actividades dirixidas aos fins expostos. A experiencia

pasada sérvenos hoxe para sermos máis ambiciosos e crer en novos proxectos e iniciativas nos pró-

ximos tempos que respondan ás necesidades da sociedade galega actual.

Agora damos conta dos resultados do último ano nesta memoria de actividades 2006, onde se

pode apreciar o contexto enerxético galego no que se desenvolve a actividade do INEGA e o amplo

espectro ao que este organismo dirixe as súas accións.

8
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1. PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA

Entre os estudos e proxectos a desenvolver por esta área do Inega cómpre salientar a obtención

da información precisa que permita á Administración coñecer os recursos primarios, tanto autócto-

nos como de importación, os distintos procesos de transformación, a loxística da súa distribución e

o seu uso final polos consumidores, sen esquecer a situación e o grao de desenvolvemento das

infraestruturas enerxéticas. A finalidade principal, entre outras funcións, é servirlle de base para ela-

borar plans ou liñas de actuación cos criterios xerais definidos pola Consellería de Innovación e

Industria favorecedoras dunha evolución máis equilibrada e coherente do sistema enerxético da

Comunidade Autónoma de Galicia. Isto permitirá diminuír os riscos da subministración, aumentar a

súa calidade e contribuír a un desenvolvemento sostible.

A continuación indícanse os traballos máis representativos e as tarefas desenvolvidas :

1.1 Sistema de Captación e Procesamento dos Datos Enerxéticos de Galicia (SICAPDE)

1.1.1 Orixe do SICAPDE.
Os plans de fomento das enerxías renovables, especialmente da enerxía eólica, puxeron de mani-

festo a necesidade de dispoñer dunha maior información do noso sistema enerxético, que permita

resolver os actuais problemas de xestión asociados ao carácter variable das mesmas. Esta caracterís-

tica provoca unha maior dificultade na predición e planificación da produción eléctrica.

A Orde de 29 de xullo de 2002, pola que se crea e regula o procedemento para a captación e

procesamento dos datos de produción enerxética de Galicia, das instalacións acollidas ao réxime

especial de produción de enerxía eléctrica, concretouse no desenvolvemento e implantación dun sis-

tema informático de captación e procesamento de datos enerxéticos (SICAPDE), que desde agosto

de 2004 recolle e procesa toda a información relevante relacionada coa produción e o vertido de

enerxía á rede de cada un dos xeradores de réxime especial de potencia superior de 1 MW da

Comunidade Autónoma de Galicia.

9
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Esquema completo do SICAPDE

1.1.2. Operación do SICAPDE.
Para o desenvolvemento das súas funcións, o SICAPDE conta con varias aplicacións informáticas

que realizan diferentes operacións:

a) Conexión coas centrais e recepción da información relacionada coa produción de enerxía

eléctrica.

Co programa MEDCOM, realízase unha conexión automatizada coas centrais, descargando sema-

nalmente as curvas de produción e consumo de enerxía eléctrica a intervalos de 15 minutos.

No ano 2006 incorporáronse todas as novas centrais ou as ampliacións de potencia das instala-

cións existentes. Na actualidade, xa se dispón de conexión con 250 centrais do réxime especial de

Galicia (98,4% da potencia total instalada, e 99,1% da potencia correspondente as 265 centrais de

máis de 1 MW). 

10
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Aínda que o número de centrais eléctricas de Galicia é de 310 (sen incluír as solares) e o SICAP-

DE só inclúe as centrais de potencia superior a 1 MW (265 centrais), o grao de cobertura deste sis-

tema e do 99,4% da potencia total instalada na Comunidade Autónoma de Galicia, dado que as 45

centrais descartadas por potencia, non acadan os 24 MW (0,6%).

Para levar a cabo unha correcta planificación e seguimento do noso sistema eléctrico, é necesa-

rio dispor da maior información posible do mesmo, é dicir, non só das instalacións de réxime espe-

cial, senón tamén, das acollidas ao réxime ordinario.

Por esa razón, estase avanzando no senso de incluír no SICAPDE a información de produción eléc-

trica relativa ás centrais de réxime ordinario. Na actualidade, o SICAPDE recibe, cada dous días, as

11
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curvas de produción horaria de diferentes centrais incluídas no réxime ordinario (9 das 45 centrais

de potencia superior a 1 MW), chegando, deste xeito, a acadar o 35% da potencia instalada: 

b) Xeración de informes e gráficos mensuais de produción eléctrica. 

A información recollida polo programa MEDCOM é almacenada nunha base de datos SQL e, pos-

teriormente, analizada co programa SIGEST. Mensualmente xeráronse os informes e gráficas de pro-

dución das centrais agrupadas segundo diferentes criterios:

❙ Por tipo de instalación: parques eólicos, coxeración, centrais hidroeléctricas e outras centrais.

Curva da produción eólica de Galicia (decembro de 2006)

12
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Curva da produción e consumo de electricidade nas centrais de coxeración de Galicia
(novembro de 2006)

❙ En función do punto de conexión á rede: Mazaricos-Vimianzo, As Pontes, Boimente, Albarellos-

Tibo, Trives, Suído, Mesón y Belesar.

Informe da produción eólica na zona das Pontes (decembro de 2006)

13
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❙ As centrais de coxeración tamén se clasifican segundo o tipo de combustible empregado (gasó-

leo, fuel óleo, gas, outros) e polo sector produtivo (madeireiro, metal, agroalimentario, conser-

veiro, cerámico,... ….):

Produción e consumo de electricidade nas centrais de coxeración instaladas nas
empresas madeireiras de Galicia (outubro de 2006)

❙ Co obxecto de coñecer a situación nas diferentes provincias de Galicia, pódese analizar a produ-

ción de electricidade en cada unha das provincias, tanto de forma global, como de forma com-

binada con outros criterios de agregación (tipo de instalación, punto de conexión, …).

Curva da produción das centrais hidroeléctricas da provincia da Coruña (decembro de 2006)

14
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c) Informes mensuais de produción.

Coa finalidade de facilitar ás centrais o envío da información mensual, o INEGA está desenvolven-

do unha aplicación informática que funcione directamente a través da súa páxina Web, permitindo

eliminar a anterior aplicación informática que se viña utilizando ata agora e que se enviaba as cen-

trais no momento de incluílas no SICAPDE. Esta aplicación estará rematada e implantada a media-

dos do ano 2007 e conterá dúas aplicacións ou módulos diferentes:

A) Módulo de envío de información a través de Internet (uso das centrais):

15
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B) Módulo de xestión de centrais e análise da información (para uso do persoal responsa-

ble da operación do SICAPDE):

16
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d) Realización de estudos detallados da xeración

eléctrica de Galicia.

Durante o ano 2006 elaborouse unha análise da

produción eólica galega correspondente aos anos

2004 e 2005 coa finalidade de coñecer a evolución da

produción eólica en función da localización dos par-

ques eólicos e das condicións climatolóxicas.

1.2 Atlas enerxético de Galicia: mantemento e actualización

O INEGA desenvolve desde o ano 2002 o Atlas enerxético de Galicia, unha ferramenta informá-

tica deseñada coma un sistema de información xeográfica capaz de recompilar e manter actualizada

información sobre as distintas instalacións de enerxía existentes na Comunidade Autónoma de

Galicia: produción, almacenamento, transformación, distribución e consumo. Esta ferramenta permi-

te relacionar entidades enerxéticas entre si e co medio no que se atopan.

O Atlas enerxético é unha ferramenta de análise das infraestruturas enerxéticas e permite realizar

múltiples aplicacións: consultas, medición de áreas e distancias, filtros, relacións entre entidades...

Na actualidade dispón de 46 bases de datos e máis de 200 entidades, que se dividen en 8 gran-

des grupos:

a) Datos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia: provincias, comarcas, concellos, ríos, rede

natura, encoros, usos do solo, batimetría, estradas, rueiros...

b) Infraestrutura eléctrica da Comunidade Autónoma de Galicia: centrais de xeración, subesta-

cións, transformadores, redes de alta e media tensión... 

c) Datos hidráulicos da Comunidade Autónoma de Galicia: centrais hidráulicas de máis de 10 MW

e minicentrais hidráulicas de menos de 10 MW, cámaras de carga e presas.

d) Datos eólicos da Comunidade Autónoma de Galicia: parques eólicos e aeroxeradores (en fun-

cionamento e en construción).

17
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e) Gas natural e outros combustibles na Comunidade Autónoma de Galicia: gasoduto troncal

Ribadeo-Tui, rede de alta presión gas natural (APA e APB), rede de media presión gas natural

(MPA e MPB), oleoduto A Coruña-Vigo e depósitos de almacenamento.

f) Polígonos industriais da Comunidade Autónoma de Galicia: en funcionamento e en construción.

g) Comercio dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro: empresas galegas afectadas.

h) Principais empresas consumidoras de enerxía da Comunidade Autónoma de Galicia.

Entre as principais tarefas desenvolvidas durante a anualidade de 2006, cómpre salientar:

• Execución de parte dos traballos contemplados no convenio de colaboración asinado en maio

de 2006 entre o Inega e o Sitga para intercambio de cartografía e información xeográfica para

a xestión dos datos e das infraestruturas enerxéticas.

• Inclusión no sistema informático da información relativa á rede galega de estacións de servizo.

• Inclusión das 100 industrias galegas con maior consumo de enerxía.

• Actualización dos datos transferidos polo Sitga.

• Inventario das entidades do Atlas

• Elaborar un documento de presentación do Atlas

• Revisión das coordenadas UTM das centrais hidráulicas.

• Contestación ás consultas de información e elaboración de informes solicitados. 

1.3 Análise da calidade da subministración de enerxía eléctrica por comarcas

Durante o ano 2006 iniciouse o estudo da análise da calidade eléctrica por comarcas na provin-

cia de Lugo, que é unha continuación dos estudos xa rematados nas provincias da Coruña,

Pontevedra e Ourense. Este estudo está previsto finalizalo no segundo trimestre de 2007 e nel se rea-

liza unha análise descritiva das infraestruturas eléctricas de media e baixa tensión daquelas comar-

cas que presentan niveis de calidade inferiores aos regulamentarios.

Cómpre salientar que en decembro de 2006 aprobouse Real decreto 1634/2006, do 29 de

decembro, polo que se modifican os límites de calidade establecidos nos artigos 104.2 e 106.3 do

Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, o que obriga a modificar os criterios de avaliación dos

estudos correspondentes á provincia de Lugo.

Se trata de realizar un traballo de campo con visitas de inspección técnica ás instalacións para

coñecer as circunstancias actuais de subministración de cada zona seleccionada e das posibilidades

18
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de mellora. Este traballo permitiralle á Administración dispoñer de información complementaria á

que xa dispón á hora de identificar as zonas nas que cómpre centrar os esforzos investidores e ela-

borar as propostas de mellora a incluír nos plans de calidade. 

1.4 Plan galego de infraestruturas de transporte eléctrico e de gas

A ampliación da rede de transporte de enerxía eléctrica faise necesaria para mellorar a distribución

en zonas nas que se incrementará de forma significativa o consumo eléctrico ou nas que, na actuali-

dade, teñen déficit de infraestruturas. Outro aspecto fundamental é o asociado á exportación de elec-

tricidade xa que a rede de transporte actual é insuficiente para evacuar os excedentes de enerxía eléc-

trica que se van producir na Comunidade Autónoma de Galicia como consecuencia do incremento do

parque de xeración, polo que será necesario desenvolver novas infraestruturas para estes efectos. 

A ampliación da rede de gas natural faise necesaria para estender a dispoñibilidade desta ener-

xía para mellorar as condicións de vida do pobo galego e as condicións de competitividade da súa

economía, atendendo a demanda para xerar electricidade a partir de ciclos combinados e xerar calor

nos sectores doméstico, comercial e industrial.

Neste sentido, o pasado 31 de marzo de 2006 o Consello de Ministros aprobou a actualización

do documento Planificación de los sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo de las redes de trans-

porte 2002-2011, no que se inclúe a relación de infraestruturas de transporte que se van desenvol-

ver na Comunidade Autónoma de Galicia no período 2007-2011.

Posteriormente, mediante a Orde ITC/2675/2006, do 1 de agosto (BOE núm. 196 de 17-08-2006)

convocouse aos suxeitos dos sistemas eléctrico e gasista, comunidades autónomas e promotores de

novos proxectos de xeración, para realizar propostas de desenvolvemento de redes de transporte de

electricidade e de gas para o período 2007-2016.

A Consellería de Innovación e Industria presentou en novembro de 2006 unha proposta de des-

envolvemento de novas infraestruturas de transporte eléctrico e gasista para o período 2007-2016,

adicionais ás contempladas no plan en vigor aprobado o 31 de marzo de 2006, xa que son necesa-

rias para acadar os obxectivos fixados no Plan Enerxético de Galicia 2007-2012 que se está a elabo-

rar. Con respecto a esta proposta, o Inega participou activamente na súa elaboración.

1.5 Elaboración do Plan Enerxético de Galicia 2007-2012

O Inega colabora coa Consellería de Innovación e Industria na elaboración de plans enerxéticos.

Neste sentido, durante o presente ano iniciouse a elaboración do Plan Enerxético de Galicia 2007-
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2012. Este Plan nace co obxectivo de atender ás necesidades de enerxía da cidadanía, optimizar o

seu consumo, reducir o impacto ambiental da súa xeración, transporte e distribución, incrementar a

competitividade empresarial, prever as necesidades futuras e planificar o seu abastecemento. Todo

isto obriga a definir as liñas de actuación e as estratexias que se van desenvolver en materia enerxé-

tica en Galicia no período 2007-2012 e persegue a mellora continua do sector enerxético galego en

coordinación coas restantes estratexias e plans institucionais sectoriais segundo criterios de desen-

volvemento sostible.

Debido a que o sector enerxético se caracteriza xeralmente polo longo período de maduración

dos proxectos (desde o momento en que se decide un investimento ata o que entra en operación

unha infraestrutura) e pola longa vida útil destas instalación, as estratexias enerxéticas deben definir-

se para amplos períodos de tempo e con suficiente antelación, coordinadas coas distintas planifica-

cións e marcos legais vixentes no Estado español e na UE.

O documento analiza as necesidades enerxéticas futuras na Comunidade Autónoma de Galicia e

deseña as principais estratexias a desenvolver para asegurar a súa debida atención, entre as que

cómpre salientar: 

• Favorecer o crecemento económico, de tal xeito que a subministración enerxética non supoña

ningunha limitación para converxer cos países máis prósperos.

• Garantir unha subministración fiable mediante as infraestruturas enerxéticas axeitadas e a diver-

sificación tanto dos tipos de enerxía coma da súa procedencia.

• Fomentar o aforro e a eficiencia enerxética en todos os sectores, de cara a reducir o consumo

enerxético en termos globais e de intensidade enerxética.

• Intensificar os esforzos tendentes a un maior aproveitamento dos recursos autóctonos e das

enerxías renovables en particular de cara a diminuír a dependencia enerxética do exterior.

• Máximo respecto ambiental, contribuíndo ao cumprimento dos obxectivos establecidos no

Protocolo de Kyoto e á mellora da calidade ambiental a nivel local.

• Formación e concienciación da cidadanía para limitar a demanda enerxética.

• Fomentar a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica no eido enerxético,

especialmente no campo da eficiencia enerxética e das enerxías renovables.
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2. ENERXÍAS RENOVÁBEIS

O século XXI, segundo indican a maior parte dos expertos, abrirá unha nova etapa na que a con-

servación do medio será o eixe estratéxico ao redor do que xirarán todas as decisións políticas e

empresariais, tendendo cara ao pulo da eficiencia enerxética (obtendo os mesmos produtos consu-

mindo menos) e fomentando a produción de enerxías renovábeis que reduzan a dependencia dos

combustíbeis fósiles por mor dos problemas ambientais vinculados ao seu aproveitamento (chuvia

ácida, cambio climático, etc.).

Seguindo as actuais tendencias agárdase que no ano 2010 as fontes renovábeis satisfagan o 89%

do consumo eléctrico de Galicia, de forma que na nosa comunidade se superarán amplamente os

obxectivos da Unión Europea –situados nun 22%- e tamén os previstos para España nun 29% de

consumo eléctrico procedente deste tipo de enerxías.

Polo tanto, estamos a falar dun sector estratéxico que contribúe a garantir a subministración ener-

xética e a mellora de eficiencia, que estimula a innovación tecnolóxica e incrementa a actividade

industrial, e que permite, ademais, reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro –a consolida-

ción do plan evitará a chegada anual á atmosfera de 9 millóns de toneladas de CO2.

2.1 Programas de axuda pública 

2.1.1 Convocatoria 2006

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos previstos no Plan de Enerxías Renovábeis, o INEGA

executou programas de axuda pública e investimento en novos proxectos de aproveitamento ener-

xético nas seguintes áreas, contando para iso coa achega financeira do IDAE cun orzamento total de

758.522 € distribuído do seguinte xeito :

- Solar térmica de baixa temperatura: 401.313 €

- Biomasa térmica doméstica: 259.565 €

- Solar fotovoltaica illada : 97.644 €

Dentro desta convocatoria tramitaronse 593 expedientes de proxectos de enerxías renovables

recibidos no Inega, ademais de 1.284 expedientes rescatados da convocatoria da Consellería de

Innovación e Industria do ano 2006; destes expedientes concedéronse 114 axudas a fondo perdido. 
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SOLICITUDES DE PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES, ANO 2006

TIPO DE PROXECTO PRESENTADOS CONCEDIDOS

Enerxía solar térmica 1.457 31

Enerxía solar fotovoltaica illada 76 29

Aproveitamento de biomasa 270 47

Outros (mixtos e actuacións non subvencionables) 74 7

TOTAL 1.877 114

2.1.2 Certificación de proxectos de enerxía solar das axudas do ano 2005

O 29 de decembro de 2005 publicouse no DOG a Resolución do Director do Inega pola que se

ampliaba o orzamento destinado ás axudas encamiñadas ao fomento da enerxía solar na convoca-

toria do ano 2005.

Tras esta ampliación, emitíronse 67 novas resolucións de concesión de axuda no ano 2006 para

proxectos xa presentados no ano 2005, e correspondentes no 97% a instalacións fotovoltaicas conec-

tadas á rede. 

Ademais, inspeccionaronse 25 instalacións solares correspondentes a esta misma liña de axudas

para a súa certificación e posterior pagamento da subvención.

2.2 Estudos e informes

2.1.1 Valoración técnica de proxectos renovábeis

No ano 2006 valorouse a viabilidade técnico-económica de diversos proxectos de enerxías reno-

vables con posibilidades de desenvolvemento en Galicia achegados a Inega por distintos axentes.

Estes proxectos agrúpanse por tecnoloxía na seguinte táboa: 

TIPO DE PROXECTO Nº

Enerxía solar térmica 4

Enerxía solar fotovoltaica illada – Eólica illada 2

Enerxía solar fotovoltaica conectada á rede 11

Aproveitamento de biomasa - biocombustibles 10

Enerxía das ondas – enerxía mareomotriz 6

Proxectos formativos e divulgativos en enerxías renovables 5

Outros 4

TOTAL 42
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2.2.2 Colaboración en proxectos de instalacións renovables

Esta colaboración consistiu no asesoramento técnico e administrativo e na elaboración de estu-

dos de viabilidade e outros traballos para facilitar a súa implantación aos promotores deste tipo de

instalacións, tanto pertencentes a organismos públicos (concellos, consellerías, etc.) como a empre-

sas privadas ou particulares. Entre estas actividades pódense citar os seguintes:

- Aproveitamento solar térmico na piscina municipal de Carballo

- Alternativas de aproveitamento solar no Parlamento de Galicia

- Estudio de viabilidade para unha instalación fotovoltaica na lonxa de Lira

- Alternativas enerxéticas na vivenda bioclimática de Sotavento

2.2.3 Outros estudos 

O INEGA elaborou estudos de potencial eólico para diversos organismos e empresas : Concello

de Malpica, Autoridade Portuaria de Ferrol, Alarde e Eólicos de Breogán.

2.2.4 Informes sobre enerxías renovábeis

Adicionalmente realizáronse análises de novas tecnoloxías para o aproveitamento de distintas

fontes de enerxía renovábeis (enerxía do mar, integración de enerxías renovábeis coa tecnoloxía do

hidróxeno, etc.), en continuo proceso de I+D a nivel europeo e internacional.

2.3 Colaboración coa Consellería de Innovación e Industria

Continuouse coa elaboración de informes específicos segundo as necesidades da consellería.

Entre estes podemos mencionar os seguintes:

2.3.1 Xerais

- Elaboración do documento de enerxías renovables dentro do Plan enerxético 2007-2012

- Colaboración en materia enerxética na elaboración da orde de subvencións de enerxías renová-

beis e nos criterios de avaliación de expedientes.

2.3.2 Enerxía eólica

- Elaboración periódica de informes xerais de desenvolvemento do Plan Eólico de Galicia.

- Colaboración en materia enerxética na elaboración da orde de admisión a trámite de parques

eólicos correspondentes a convocatoria 2006, e realización do informe técnico para proceder a

súa resolución.
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- Seguimento dos convenios asinados con Rede Eléctrica de España, Unión FENOSA e Viesgo para

a execución de infraestruturas eléctricas relacionadas coa implantación dos parques eólicos en

Galicia.

- Coordinación cos distintos axentes afectados para o estudo e análise dos diferentes aspectos téc-

nicos que poden condicionar o desenvolvemento da enerxía eólica nos vindeiros anos ( respos-

ta dos aeroxeradores ante os ocos de tensión, simultaneidade da xeración eólica a nivel galego,

predición da produción eléctrica de orixe eólica, xestión da xeración eléctrica de orixe eólica )

2.3.3 Enerxía da biomasa

- Elaboración de documento sobre as posibilidades de aproveitamento enerxético da biomasa

forestal na comunidade.

2.3.4 Enerxía fotovoltaica

- Elaboración de informe sobre as barreiras e condicionantes técnicos-administrativos na impla-

tanción das diferentes tipoloxías fotovoltaicas ( tipoloxía de solo, ocupación, interconexíon, equi-

pos, etc). 

2.4 Dirección técnica do parque eólico experimental de Sotavento

O Instituto Enerxético de Galicia desenvolve as tarefas de dirección técnica do PEE Sotavento.

Dentro das actuacións asociadas a esta dirección técnica, cómpre destacarmos:

a) Tarefas de xestión e explotación do parque eólico.

b) Estudos técnicos de compatibilidade electromagnética, balance enerxético do parque e calida-

de de onda.

c) Proxectos relativos á avaliación da produción, predición eólica e integración da enerxía eólica

no sistema eléctrico.

d) Desenvolvemento de proxectos piloto relacionados con diferentes tecnoloxías de xeración

eléctrica.

e) Colaboración en actividades de comunicación, difusión e formación.

2.5 Centro de Educación Ambiental As Corcerizas (San Mamede)

O INEGA colaborou coa Asociación Amigos da Terra para a mellora do sistema de produción ener-

xética existente no Centro de Educación Ambiental As Corcerizas, na serra de San Mamede, median-
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te a instalación dun sistema de enerxía eólica illado e unha caldeira de biomasa para cubrir as nece-

sidades de calefacción e ACS na aula e no comedor do citado centro.

2.6 Convenio INEGA – Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

O INEGA e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria comezaron a súa colaboración

en actividades de fomento e promoción das enerxías renovábeis no ano 2002, no que asinaron un

convenio en base ao que se desenvolvían diferentes actuacións conxuntas, dirixidas á comunidade

educativa, a prol destas fontes enerxéticas.

Con base ao Convenio entre o Inega e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, asi-

nado o 19/02/2002, leváronse a cabo diversas actuacións de fomento das enerxías renovables:

- Instalación de cinco laboratorios de enerxías renovables en centros educativos de Galicia, tres

deles correspondentes a Premios de Enerxías Renovables en Galicia do ano 2005.

- Convocatoria dos Premios de Enerxías Renovables e Aforro e Eficiencia Enerxética en Galicia do

ano 2006, que se resolveu co premio de dous institutos de ensino secundario, ademais de con-

ceder cinco accésits a outros centros pola calidade dos traballos presentados.

2.7 Convenio coa Consellería de Medio Ambiente

O pasado 10 de novembro de 2004, o INEGA e a Consellería de Medio Ambiente asinaron un

convenio de colaboración co obxectivo de levar a cabo conxuntamente distintas actuacións en mate-

ria de enerxías renovábeis.

En base ao devandito convenio, neste ano 2006 avanzouse nos traballos do proxecto de: 

- análise dos recursos do enerxía das ondas en Galicia 

2.8 Colaboración nos proxectos europeos

Proxecto ENERSILVA. O proxecto pretende a constitución dunha rede multidisciplinar de exper-

tos con vocación de permanencia que permita abordar con garantías de éxito o aproveitamento da

biomasa forestal nos países participantes (España, Francia e Portugal).

O INEGA colaborou neste ano 2006 na elaboración dun estudo comparado sobre as normativas

e as políticas enerxéticas desenvolvidas en cada rexión e sobre os prezos e os custos da produción

de enerxía da biomasa en función dos distintos sistemas tecnolóxicos e industriais.
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Proxecto BioSOFC: Proxecto europeo de deseño e demostración de plantas de coxeración con

pilas de combustible que utilizan biogas e gas de vertedoiro (Programa LIFE). O proxecto iniciouse

en outubro de 2006 e as tarefas de INEGA neste ano consistiron no asesoramento na tramitación

administrativa deste tipo de tecnoloxías.

2.9 Colaboración coa Área de Formación, Estatística e Información

2.9.1 Estadística enerxética

- Seguimento dos aproveitamentos de enerxías renovables en Galicia (parques eólicos, centrais

de biomasa, instalacións solares, etc.), nas distintas fases de operación como de execución ou

de proxecto. 

- Análise e tratamento da produción enerxética renovable para a elaboración do Balance enerxético 

- Actualización da base de datos do IDAE para o seguemento do grao de cumprimento do Plan

de Enerxías Renovables 2005-2010.

2.9.2 Medios de Comunicación

- Colaboración con entrevistas na prensa, radio, TV.

- Artigos en prensa sobre a situación en Galicia das enerxías renovables para revistas de índole

enerxética.

2.9.3 Xornadas técnicas e de difusión sobre as enerxías renovables

Realizáronse diferentes xornadas técnicas e de difusión sobre as enerxías renovables , destinadas

tanto aos membros relacionados co sector (técnicos, instaladores) coma aos cidadáns interesados

nestas tecnoloxías. 

O Inega colaborou nestas xornadas con diferentes organismos espallados pola xeografía galega,

os cales amosaron o seu interese polo aproveitamento desta fonte enerxética. 

O obxectivo das xornadas técnicas é contribuír á formación dos profesionais deste sector e outros

adxacentes, mentres que as xornadas de difusión pretenden darlle información á poboación sobre a

alta potencialidade desta fonte enerxética, mostrando os beneficios asociados ao seu aproveitamento.

Dentro destes eventos pódense citar as seguintes referencias:

- Impartición de relatorio “Situación actual e perspectiva das enerxías renovables en Galicia”,

enmarcado das II Xornadas Enerxías Renovables e Aforro Enerxético, organizadas pola

26

7008462-Inega verde inter  10/10/07  17:56  Página 26



Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober), e que tiveron lugar entre o 25 e o

29 de maio do 2006 en Carballo.

- Impartición de relatorio “As enerxías renovables en Galicia”, enmarcado dentro do Curso “O

recurso solar”, organizada pola Aula de Enerxías Renovables da Universidade de Santiago de

Compostela, e que tivo lugar entre o 17 e o 26 de xullo do 2006 en Santiago de compostela.

- Impartición de relatorio “O papel das enerxías renovables no contexto enerxético”, enmarcado

dentro das XI Xornadas ambientais, organizadas polo Concello de Ribadeo en colaboración con

outras institucións, e que tiveron lugar entre o 16 e o 19 de outubro do 2006 en Ribadeo.

- Impartición de relatorio “Aplicacións da enerxía solar no sector doméstico”, enmarcado dentro

da III Semana EHS, organizada por Alcoa, e que tivo lugar entre o 13 e o 17 de novembro do

2006 en San Cibrao.

- Impartición de relatorio “Introdución ás enerxías renovables en Galicia”, enmarcado do Curso de

Xestor Enerxético (proxecto Ener In Town), organizado polo Inega, e que tivo lugar entre o 18 e

o 20 de decembro do 2006 en Santiago de compostela.

- Impartición do Módulo I de contidos técnicos e de lexislación de enerxías renovables, dentro do

Curso “A educación enerxética no profesorado de secundaria”, organizado polo Instituto de

Ciencias da Educación (ICE, USC) e o Instituto Enerxético de Galicia, e que se desenvolve

mediante a plataforma Dokeos (on line) entre outubro do 2006 e abril do 2007.

- Impartición de relatorios nos Cursos de Saúde Ambiental, actividade principal do Programa

Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2006, auspiciados pola Sociedad Española de

Sanidade Ambiental , nos concellos de Allariz, Chantada e Arteixo.

- Asistencia a congresos de enerxías renovables (I Congreso Solar en Ourense, Bio-oil 2006)

27

7008462-Inega verde inter  10/10/07  17:56  Página 27

Memoria de Actividades 2006 e Programa de Obxectivos 2007



3. AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Dende o INEGA promóvese o fomento de medidas e pautas de comportamento, co fin de acadar

uns maiores niveis de aforro e eficiencia enerxética en todos os segmentos industriais, económicos

e sociais, co obxectivo último de limitar as emisións de gases contaminantes á atmosfera, e en con-

secuencia, evitar o quentamento do planeta e frear o cambio climático. 

Durante o ano 2006, as actividades da área de aforro e eficiencia enerxética acadaron todos os sec-

tores da sociedade, dende varias perspectivas: formación e información, asesoramento técnico, axu-

das públicas a proxectos de uso racional da enerxía, etc., todo elo englobado no Plan de Aforro e

Eficiencia Enerxética Galego 2007-2012 que se realizou dentro do Plan Enerxético Galego 2007-2012.

3.1 Plan de aforro e eficiencia enerxética galego 2007-2012

No marco da elaboración do PLAN ENERXÉTICO GALEGO 2007-2012, as actuacións en aforro e

eficiencia enerxética constitúen unha ferramenta fundamental para acadar os obxectivos fixados.

Neste senso, considérase necesario actuar intensamente no lado da demanda, potenciando o uso

racional da enerxía.

Dentro desta liña, realizouse o PLAN SECTORIAL DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA 2007-

2012 no que se analizaron as posibilidades de aforro de todos os sectores da economía e no que se

incide nun PLAN DE ACCION, a curto prazo (en concordancia coa estratexia ENERGOS III) estable-

cendo accións concretas nos sectores de maior potencial de aforro.

As accións de base deste plan concrétanse en:

- Plan Acción de Aforro e Eficiencia Enerxética nas Administracións Públicas Galegas.

- Medidas de ámbito sectorial: Coordinación e impulso de actuacións en diferentes sectores

económicos, en coordinación coa estratexia E4.

Ademais destas actuacións, destacan as medidas de ámbito global que abarcan a todos os sec-

tores da sociedade. En xeral, trátese de campañas de información, divulgación e formación así como

servizo de asesoramento e impulso das medidas de ámbito sectorial mediante subvencións a fondo

perdido a proxectos de uso racional da enerxía.

28

7008462-Inega verde inter  10/10/07  17:56  Página 28



3.2 Plan de aforro e eficiencia enerxética nas administracións públicas galegas 2006-2008.

O Plan de Acción de Aforro e Eficiencia Enerxética na Administración Pública Galega, elabo-

rado no ano 2006, pretende definir as actuacións necesarias para a obtención do máximo rendemen-

to enerxético, así como as directrices de organización dos servizos que tivesen incidencia no gasto

de enerxía. Este Plan de Acción contempla tres obxectivos claramente definidos:

❙ Establecer unha estratexia de aforro dentro da Comunidade Autónoma de Galicia que pretende

coordinar as políticas de aforro e eficiencia enerxética dentro da Administración Pública

Autonómica e Local.

❙ Realizar un programa de diagnóstico e optimización enerxética nos edificios da administración

pública autonómica para a determinación do potencial de aforro existente e facilitar a toma de

decisións á hora de acometer medidas de aforro e eficiencia enerxética.

❙ Elaboración dun programa de actuacións en materia de aforro e eficiencia enerxética na admi-

nistración local galega.

3.3 Sector industria

As actividades do INEGA nestes sectores concéntranse en :

- Formación e información: auditorías enerxéticas.

- Acadar limiares de rendibilidade: axudas económicas a proxectos de aforro e eficiencia enerxé-

tica con períodos de retorno do investimento superiores a catro anos.

3.3.1 Programa de auditorías enerxéticas.

En relación con este sector, o INEGA continúa co fomento da elaboración de estudos de optimi-

zación enerxética nas empresas, que informen sobre os perfís de consumos, as posibilidades de

actuacións en materia de aforro de enerxía e sobre a promoción das mellores prácticas e as tecno-

loxías máis eficientes que se podan implantar nas mesmas. 

A promoción da realización de auditorías baseouse nun programa de axudas públicas para a sub-

vención dos custos de realización destes estudos enerxéticos.

Neste senso analizáronse as propostas de estudos de optimización enerxética en 25 empresas e

subvencionáronse cunha axuda de 135.000 €.
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Con esta medida poderase determinar o potencial de aforro de enerxía en diversos sectores

industriais e facilitaráselles a toma de decisión aos empresarios en materia de aforro e eficiencia

enerxética.

3.3.2 Programa de axudas públicas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética.

O obxectivo desta medida é facilitar a viabilidade

económica dos investimentos no sector industrial en

proxectos encamiñados ao uso racional da enerxía. 

Con esta finalidade o INEGA analizou 13 proxec-

tos e promoveu o investimento de 3,4 millóns de

euros, cunha axuda pública de 680.000 €, en substi-

tución de equipos e instalacións consumidoras de

enerxía por aquelas que utilizan tecnoloxía máis efi-

ciente. Con este programa preténdese acadar un

obxectivo de aforro de 3.500 tep/ano de enerxía.

3.4 Sector transporte

O sector transporte continúa mantendo unhas previsións de consumo substancialmente crecen-

tes e dependentes dos produtos derivados do petróleo, contemplándose como un sector estratéxico

no que se debe actuar de cara a cumprir cos obxectivos impostos polo protocolo de Kyoto. 

As medidas de actuación para este sector durante o ano 2006 centráronse en:

3.4.1 Promoción do transporte urbano en bicicleta.

O Inega impulsou a realización dun programa de transporte urbano en bicicleta en cinco conce-

llos galegos: A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol e Vigo. O programa consiste na implantación dun sis-

tema de préstamo de 100 bicicletas dispoñibles nunha serie de bases repartidas polo concello. Deste

xeito os usuarios poderán dispoñer dunha bicicleta nun punto da

cidade e devolvelo noutro punto. 

Con este programa preténdese impulsar dun xeito global o

cambio das políticas urbanísticas de cara ao aforro e á eficiencia

enerxética fomentando outros tipos de transporte. O apoio eco-

nómico total a esta medida foi de 700.000 €.

30

7008462-Inega verde inter  10/10/07  17:56  Página 30



3.4.2 Aplicación de técnicas de condución eficiente.

Desenvolvemento de cursos de condución eficiente para turismos particulares así como flotas de

transporte de diferentes organismos: condutores do Parlamento de Galicia. En total realizáronse 70

cursos nos que os participantes reduciron o consumo enerxético na condución nun 15% aplicando

as técnicas de condución eficiente recibidas.

3.4.3 Fomento de plans de transporte para centros de traballo.

Dentro desta medida analizouse e financiouse o plan de Transporte Comarcal da Cidade

Universitaria de Vigo.

3.5 Sector edificación

En canto á edificación as medidas foron encamiñadas por unha parte á mellora dos edificios exis-

tentes e por outra ás novas edificacións, tendo en conta fundamentalmente as directrices marcadas

pola Directiva europea 2002/91/CE sobre eficiencia enerxética en edificios.

3.5.1 Programa de axudas públicas no sector edificación.

O obxectivo desta medida é facilitar a viabilidade econó-

mica dos investimentos no sector edificación en proxectos

encamiñados ao uso racional da enerxía. As liñas de subven-

ción recollían proxectos para a mellora da envolvente térmi-

ca, renovación de instalacións térmicas e iluminación interior. 

Con esta finalidade o INEGA analizou 172 proxectos e

promoveu o investimento de 3 millóns de euros, cunha

axuda pública de 570.000 € neste sector.

3.5.2 Outras actuacións.

Unha das actividades deste ano foi a colaboración do INEGA coa Consellería de Vivenda na ela-

boración dunha estratexia enerxía-vivenda con especial referencia a:

- Deseño e planificación de accións necesarias no ámbito do sector da edificación para a aplica-

ción da directiva europea 2002/91/CE, do Parlamento europeo e do Consello do 16 de decem-

bro relativa á eficiencia enerxética dos edificios.
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- Elaboración dunha proposta para o desenvolvemento da certificación enerxética de edificios a

nivel da comunidade autónoma que debería aplicarse tras a transposición da Directiva

2002/91/CE de eficiencia enerxética nos edificios.

3.6 Sector doméstico e terciario.

3.6.1 Plan Renove de electrodomésticos.

Coa finalidade de reducir o consumo de enerxía eléctrica no sector doméstico púxose en marcha

a campaña Plan Renove de Electrodomésticos 2006 coa que se subvencionaba a substitución dun

electrodoméstico do tipo: frigoríficos, conxeladores, lavadoras e lavalouzas por equipos con etique-

taxe enerxética de clase A ou superior. 

32

En total subvencionáronse 38.858 electrodomésticos. Con esta campaña estímase que se acada-

rá un aforro de 18.000 MWh/ano o que representa aproximadamente o consumo eléctrico anual de

5.400 familias.

Frigorífico Lavadora Lavalouzas Conxelador

A Coruña 5068 8032 1469 1602

Lugo 1706 2428 475 615

Ourense 1616 2252 467 513

Pontevedra 3764 6415 1161 1275

Total 12154 19127 3572 4005

3.6.2 Estudos de optimización enerxética no sector hostaleiro.

Dentro do subsector servizos, e incluídos no marco dos programas de xestión da demanda

promovidos polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio o INEGA, en colaboración con
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BEGASA, realizou 22 estudos de optimiza-

ción enerxética aos hostaleiros da provin-

cia de Lugo co obxectivo de realizar unha

análise do potencial de aforro enerxético

dentro deste sector así como analizar a

rendibilidade dos investimentos propostos

para axudar aos hostaleiros na toma de

decisións en materia de aforro e eficiencia

enerxética. 

O consumo total anual dos clientes audi-

tados foi de 1.553.084 kWh/ano e o poten-

cial de aforro no caso de cumprimento do total das medidas propostas é de 7,5% (116.278

kWh/ano).

3.6.3 Asesoramento enerxético a diferentes administracións públicas.

Por outra banda, o INEGA continúa ofrecendo asesoramento en materia enerxética a diferentes

entes da Administración pública. Dentro destas actuacións e durante o ano 2006 realizáronse as

seguintes actividades:

- Estudo de optimización enerxética á lavandería do Juan

Canalejo.

- Estudo de submistración enerxética ao novo hospital de Lugo.

- Estudo de optimización enerxética aos I.E.S. de Melide e I.E.S.

Monte da Vila.

- Estudos de optimización enerxética ás Confrarías de Carril e

Pobra do Caramiñal.

- Estudos de optimización enerxética en 15 instalacións portua-

rias.

Auditoría Concello de Santiago de Compostela.

3.6.4 Actuacións na administración local.

a) Estudo de optimización enerxética no sector municipal de Galicia

O obxectivo deste estudo é obter un coñecemento profundo do sector en materia enerxética así

como establecer as actuacións necesarias para obter o máximo rendemento enerxético con rateos
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de rendibilidade óptimas e estabelecer as directrices de organiza-

ción dos servizos que teñen incidencia no gasto enerxético. Como

resultados destacables, o potencial de aforro enerxético na ilumina-

ción pública nos concellos galegos ascende ao 35%.

b) Programa de axudas públicas a renovación de instalacións de

iluminación pública e novas instalacións de alta eficiencia. 

Os proxectos subvencionábeis foron todos aqueles que promo-

ven o aforro e a eficiencia enerxética en iluminación exterior. Neste

caso subvencionáronse 68 proxectos de iluminación pública cun

investimento total de 7,6 M€ e unha axuda pública de 3 M€.

c) Outras actuacións.

Dentro das liñas de actuación nos concellos, o INEGA

promoveu campañas de utilización de equipos máis efi-

cientes tanto nos sistemas de iluminación e regulación

na iluminación pública coma na utilización das novas tec-

noloxías en semáforos, nos concellos de Cangas, Viveiro,

Verín e Ames que supoñen un importante aforro de ener-

xía e unha diminución do custo enerxético para estes

concellos. O investimento achegado polo Inega para

estes proxectos ascendeu á cantidade de 140.000 euros.

3.7 Sector pesca

3.7.1 Participación no proxecto Laboratorio flotante Santiago Apóstol.

O Inega participa no Laboratorio flotante Santiago

Apóstol dentro do proxecto Peixe Verde. O obxectivo

deste proxecto é valorar as tecnoloxías que serán imple-

mentadas no barco Santiago Apóstol dende a optimiza-

ción da navegabilidade do barco, medidas de aforro e efi-

ciencia enerxética ata analizar as posibilidades de utiliza-

ción de gas natural e gas licuado do petróleo en barcos

de pesca. 
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Algunhas das tecnoloxías valoradas durante o ano 2006 e que se implementarán no ano 2007 son: 

– Medidas de aforro e eficiencia enerxética: aproveitamento dos gases de escape e da auga de

camisas do motor mediante intercambiadores de calor, iluminación de baixo consumo, cambio

de actuadores hidráulicos por eléctricos.

- Substitución de motores de gasoil para que poidan utilizar GNL ou GLP.

3.8 Sector transformación da enerxía

Impulsouse o desenvolvemento do sector da coxeración en Galicia, dende dous puntos de vista:

- Fomento de estudos de viabilidade para coxeracións no sector residencial e terciario.

- Auditorías enerxéticas en coxeracións existentes, fundamentalmente no sector industrial.

Deste xeito analizáronse 7 estudos deste tipo cun apoio público para a realización dos mesmos

de 50.000 €.

3.9 Outras actuacións

3.9.1Colaboración nos proxectos europeos

a) Proxecto Europeo GENER (Interreg III). Colaboración con diversas entidades galegas e portu-

guesas para o fomento da implantación de sistemas e procedementos máis racionais de con-

sumo enerxético nas empresas, coa finalidade de diminuír notablemente os niveis de consu-

mo e incrementar a eficiencia e o rendemento enerxético. Dentro deste proxecto as activida-

des realizadas na área de aforro e eficiencia enerxética durante o ano 2006 foron: 

- Formación de xestores enerxéticos (curso de xestor enerxético).

- Asistencia técnica aos diferentes socios.

- Colaboración coas confederación de empresarios nos diferentes seminarios e talleres.

b) Proxecto Enerintown. Dentro das diferentes actividades que integrarán o proxecto Enerintown,

o persoal da área de aforro enerxético colaborou nas seguintes actividades:

- Creación en cada concello da figura do xestor enerxético.

- Desenvolvemento dun curso no INEGA (20 h) para os xestores dos concellos participantes.

- Análise das medidas que se van tomar para a redución dos consumos enerxéticos municipais

en base aos datos recompilados que supoñan un custo mínimo ou cero para os concellos.
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- Comezo da elaboración da guía para a adquisición de equipamento e deseño de edi-

ficios con criterios enerxéticos. 

3.9.2Colaboración coa Área de Formación, Estatística e Información

a) Colaboración con entrevistas na prensa, radio, TV.

b) Colaboración en diferentes cursos na elaboración e revisión de temarios, propostas de relato-

res. Entre os cursos nos que se colaborará este ano destacan: curso de xestor enerxético muni-

cipal, curso de condución eficiente, cursos de fomento do uso racional da enerxía na agricul-

tura.

c) Colaboración coa Consellería de Educación en xornadas de aforro e eficiencia enerxética diri-

xidas a diferentes profesores e alumnos de centros de educación secundaria.

3.9.3Colaboración coa Consellería de Innovación e Industria

a) Colaboración en materia enerxética na Elaboración da Orde de subvencións do uso racional da

enerxía.

b) Colaboración nos criterios e na avaliación dos expedientes.
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4. DIFUSIÓN E FORMACIÓN, INFORMACIÓN E ESTATÍSTICA

Como xa indicamos anteriormente, a realidade enerxética actual introduce cambios transcenden-

tais no futuro deste sector. Neste novo escenario débense adaptar as liñas de comunicación a unha

sociedade máis demandante de información.

Co obxectivo de evitar que a información enerxética chegue distorsionada, principalmente

debido á falta de especialización dos medios de comunicación no ámbito enerxético e á escasa

información da que dispón o cidadán faise necesario estruturar un sistema divulgativo que, a tra-

vés de conceptos moi básicos, lle proporcione á poboación uns coñecementos mínimos nestes

temas.

Para transmitir estes conceptos, as empresas e as institucións que manteñen relación co ámbito

enerxético deben empregar todos os medios ao seu alcance: os medios audiovisuais, que lles pro-

porcionan un consumo masivo das súas mensaxes; as radios, que transmiten unha información

atractiva e didáctica para determinadas capas de poboación; os medios escritos, nos que se debe

definir a filosofía do sistema enerxético actual e o seu futuro; e a internet, entendendo este soporte

como un espazo de consulta máis especializado. 

Durante este ano 2006 realizáronse as seguintes actividades:

4.1 Día mundial da eficiencia enerxética

O 5 de marzo de cada ano celébrase o “Día mundial da eficien-

cia enerxética”. Nesta data o INEGA tentou facerlle chegar á cida-

danía galega a mensaxe e mais a necesidade de rebaixar o consu-

mo no sector enerxético.

A campaña deste ano focalizouse sobre medidas concretas

para mellorar o aforro enerxético. Estas medidas foron recollidas e

publicadas a través dun anuncio dunha páxina en cor en todos os

xornais galegos e revistas de gran tirada. Asemade, durante os días

4 e 5 de marzo, emitíronse cuñas publicitarias en todas as emiso-

ras galegas co mesmo texto que o do anuncio coa intención de

buscar uniformidade na mensaxe publicitaria.
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4.2 Campaña sobre aforro enerxético

Coma cada ano o Instituto realizou a súa campaña sobre aforro enerxético. A campaña deste ano

consta das seguintes actividades:

• Deseño da campaña divulgativa sobre aforro enerxético, que tivo como obxecto impulsar un

cambio nos hábitos de consumo de enerxía e potenciar o seu aforro. A campaña incluíu con-

ferencias e charlas impartidas polos técnicos/as do INEGA en diversos centros educativos, nas

que se distribuíu de xeito gratuíto 20 000 exemplares da Guía Práctica da Enerxía publicada

polo INEGA.

• Deseño e produción de catro anuncios de televisión destinados ao aforro enerxético. Os

anuncios foron emitidos en dúas vagas de 25 días na TVG e desconexións de Antena 3 e TVE

en Galicia.

• Elaborouse un microespazo radiofónico, de cinco minutos de duración, destinado a consellos

prácticos para o aforro no fogar, nas empresas e na condución, no que participou semanalmen-

te un responsábel da Área de Aforro e Eficiencia Enerxética do INEGA. Este microespazo radio-

fónico foi difundido a través da emisora Onda Cero.

• Asemade, ao longo do ano publicáronse en todos os xornais galegos diversos suplementos

sobre enerxía solar, biomasa e aforro e eficiencia enerxética. Cabe salientar tamén a colabora-

ción periódica do INEGA con revistas especializadas de enerxía.

• Elaboración dun monográfico sobre aforro enerxético que se publicou no xornal La Voz de

Galicia para a provincia de Lugo, neste monográfico incluíronse diversos informes elaborados

polos técnicos do INEGA.

4.3 Promoción de lámpadas de baixo consumo

Co obxectivo de fomentar a penetración das lámpadas de baixo consumo no sector doméstico

emprendéronse as seguintes medidas:

• En colaboración coa Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) así como coa funda-

ción SOTAVENTO GALICIA procedeuse a entrega deste tipo de lámpadas entre os alumnos de

diversos centros educativos impartindo ademais unhas clases relacionadas coa eficiencia

enerxética.

• Tamén se entregaron lámpadas nos cursos impartidos polo INEGA en colaboración co IDAE.

38

7008462-Inega verde inter  10/10/07  17:56  Página 38



4.4 Información nos medios de comunicación sobre: proxectos, convenios, premios e

demais actividades que xere o INEGA

Coa finalidade de lle dar a coñe-

cer ao público en xeral as distintas

actividades levadas a cabo polo

INEGA, organizáronse espazos infor-

mativos nos distintos medios de

comunicación.

Estes espazos informativos per-

mitiron a divulgación e publicidade

dos cursos impartidos polo INEGA

en colaboración co IDAE (cursos

sobre aforro na agricultura e na

gandería, sobre a etiquetaxe ener-

xética e sobre a condución eficien-

te) así como dar a coñecer o plan

renove de electrodomésticos.

4.5 Cambio de formato nas novas publicacións do INEGA

Vista a necesidade de lles dar unha nova imaxe ás distintas

publicacións elaboradas polo INEGA (guías, balances enerxéticos,

memorias, etc.), deseñáronse novos modelos de encadernado para

as publicacións elaboradas ao longo do ano 2006. 

4.6 Programa formativo

A programación formativa do INEGA en materia enerxética durante este ano 2006, en coordina-

ción cos axentes e coas institucións con intereses ou competencias neste ámbito, foi a seguinte:

A) Xornadas

• “Campaña de promoción e formación de técnicas de uso eficiente da enerxía na agricultura”
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B) Cursos

• “Cursos de xestor enerxético municipal”

• “Cursos de condución eficiente”

• “Cursos de vendedores de electrodomésticos sobre etiquetaxe enerxética”

• “Cursos de mantemento e operación en parques eólicos” (Subvencionado polo Fondo Social

Europeo)

• “Cursos de proxectista instalador de enerxía solar térmica e fotovoltaica” (Subvencionado polo

Fondo Social Europeo)

4.7 Servizo de información

No ano 2005 o INEGA puxo en marcha un servizo de información, para permitirlle á cidadanía ter

un acceso máis rápido e áxil a toda a información existente no ámbito enerxético. Neste ano 2006

continuouse con este servizo ao que se pode acceder mediante vía telefónica, correo electrónico,

correo ordinario, atención personalizada ou ben visitando a páxina web. Cabe salientar que a activi-

dade deste servizo viuse incrementada considerablemente entre os meses de setembro e novembro,

coincidindo co período de vixencia do plan renove de electrodomésticos.

4.8 Exposición itinerante da enerxía

O día 23 de marzo de 2004 entrou en funcionamento a exposición itinerante sobre a enerxía. Esta

exposición trata de lles dar unha visión global aos visitantes acerca dos diferentes aspectos da enerxía

(recursos, xeración, distribución, uso eficiente, etc.), combinando tanto materiais escritos coma audio-

visuais e experimentais, que permiten achegarse a un mundo en xeral descoñecido pola poboación.

A exposición integra nos seus espazos experiencias que definen as enerxías renovábeis e o seu

carácter limpo, e o aforro e a eficiencia enerxética: dende un parque eólico e paneis solares en

pequena escala, nos que se evidencia dun xeito animado o aproveitamento destas fontes enerxéti-

cas limpas, até unha bicicleta estática demostrativa do esforzo necesario que hai que realizar para

acender unhas lámpadas, así como diferentes paneis demostrativos do consumo eléctrico, do fun-

cionamento da enerxía solar fotovoltaica, ou do que é unha pila de combustíbel. Con este material

búscase que o visitante comprenda as ratios enerxéticas que se obteñen de cada fonte e como hai

que racionalizar o seu uso para fomentar un comportamento máis respectuoso co ambiente.

Esta exposición percorreu durante o ano 2006 distintos centros municipais (salas de exposicións,

centros educativos, salas dos concellos, áreas comerciais, portos deportivos, etc.), estando operativa

nun prazo de unha a tres semanas en cada lugar. 
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4.9 Balance enerxético de Galicia

Durante o ano 2006 publicouse o Balance enerxético de Galicia correspondente ao ano 2004.

Tamén se iniciaron os traballos para a confección do balance correspondente ao ano 2005. 

Este documento, que amosa a realidade enerxética da nosa comunidade, ten como obxectivo

principal coñecer e analizar a distribución da produción e do consumo de enerxía en Galicia, así

como as distintas transformacións que sofre a enerxía primaria até o seu consumo final, permitindo

a realización de programas de actuación que fomenten a diversificación e a eficiencia enerxética.

4.10 Realización de enquisas enerxéticas e actualización da base de datos enerxéticos de

industrias e empresas de servizos

Durante o ano 2006 realizáronse ao redor de 300 enquisas enerxéticas en empresas con consu-

mo superior a 50 tep (toneladas equivalentes de petróleo) coa finalidade de calcular os consumos

específicos dos distintos subsectores do tecido industrial galego.

A partir da información recompilada, que é actualizada nunha base de datos, calcúlanse os con-

sumos enerxéticos específicos dos distintos sistemas produtivos e realízanse análises comparativas

sobre o custo da enerxía na elaboración final de produtos. Esta información é unha ferramenta fun-

damental para poder realizar plans de aforro e eficiencia nos distintos sectores industriais galegos.
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5. XURÍDICO ADMINISTRATIVA

5.1 Seguimento do sistema integrado de xestión

Coa implantación dun sistema integrado de xestión segundo a Norma ISO 9001:2000, o

Regulamento 196/2006 (EMAS) e a norma UNE EN ISO 14001:2004 nas seguintes actividades:

“Deseño de actividades formativas en materia enerxética. Realización de prediagnoses enerxéticas,

estudos de optimización enerxética, estudos de viabilidade de instalacións de enerxía solar e eólica

e estudos e informes relacionados coa produción e co consumo de electricidade e combustíbeis”, o

INEGA non só busca a transparencia da súa xestión a través da eficacia e eficiencia empresarial,

senón tamén poder prever a evolución futura do sector enerxético. A anticipación ás novas tenden-

cias do mercado, a adaptación ás novas tecnoloxías e o desenvolvemento de estratexias fundamen-

tais para o fomento da eficiencia do sector enerxético galego, facendo especial fincapé na protección

ambiental, son os eixes nos que o INEGA basea o seu modelo de xestión.

5.1.1 Revisión do actual sistema e implantación das modificacións que se estimen convenientes

Realizouse unha revisión en profundidade do Sistema Integrado de Xestión de Calidade e Medio

Ambiente implantado -en adiante Sistema Integrado de Xestión- , co fin de simplificar a súa operati-

va e adecuala á realidade da organización. Analizáronse os procesos, os procedementos e os forma-

tos en vigor e leváronse a cabo as modificacións pertinentes a efectos de evitar a duplicidade de

información. 

Establecéronse, ademais, nesta revisión do sistema o programa de obxectivos de calidade e

ambientais para o ano 2007, tendo en conta os resultados dos programas anteriores, planificándose

as tarefas necesarias para o seu cumprimento.

5.1.2 Seguimento, medición e análise de datos

Realizouse un seguimento continuo do sistema integrado de xestión:

• Seguimento e control da documentación do sistema: revisouse a documentación en vigor do

sistema e notificáronse os cambios realizados entre o persoal. 

• Calculáronse os indicadores de calidade e ambientais e analizáronse, cuadrimestral e anualmen-

te, co fin de recompilar a máxima información sobre o desenvolvemento do sistema.
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• Procedeuse ao seguimento das non conformidades e accións correctivas e/ou preventivas. 

• Verificouse o cumprimento da lexislación ambiental vixente e analizouse a evolución dos aspec-

tos e impactos ambientais do Instituto. 

• Realizáronse dúas auditorías unha delas interna e outra externa.

5.1.3 Planificación e desenvolvemento da mellora continua

A partir da análise de toda a información do sistema (indicadores, aspectos e impactos ambien-

tais, cumprimento dos programas de xestión, non conformidades, auditorías, etc.) e tendo en consi-

deración as recomendacións que xurdiron por parte dos distintos departamentos nas revisións do

mesmo, planificáronse e leváronse a cabo as medidas necesarias cara á mellora continua do sistema

integrado de xestión implantado no Instituto.

5.2 Participación en proxectos europeos

A Lei de creación do INEGA especifica a necesidade de fomentar a participación das empresas e

institucións galegas nos programas enerxéticos estatais e internacionais; principalmente os empren-

didos pola Unión Europea. 

A dirección do INEGA, por ese motivo, préstalle especial interese á participación deste Instituto en

proxectos dentro dos diferentes programas enerxéticos europeos.

Froito das propostas presentadas durante os pasados anos, durante o ano 2006 INEGA participou

en cinco proxectos europeos:

• FINANCE (Programa Enerxía Intelixente para Europa)

• ENERINTOWN(Programa Enerxía Intelixente para Europa)

• BIOSOFC (Programa Life)

• GENER(Programa INTERREG III A)

• ENERSILVA (Programa INTERREG III B)

5.2.1. Proxecto FINANCE

O proxecto FINANCE: Financing Instruments trough National Association Networking in

Countries of Europe. (nº contrato EIE-2003-021) é un proxecto presentado por EnerAgen
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(Asociación de axencias españolas) e outras seis aso-

ciacións nacionais (Motiva –Finlandia, DEA

–Holanda, FLAME –Francia, REACM –Grecia, ADENE

–Portugal e ABEA –Bulgaria) ao programa Enerxía

Intelixente para Europa na convocatoria de 2003. O

proxecto comezou en 2005 e rematará no ano 2007.

O obxectivo fundamental é reforzar ás asocia-

cións nacionais de axentes enerxéticos a través do

apoio a unha serie de actividades concretas, princi-

palmente no establecemento dunha secretaría

nacional en cada unha das asociación participantes

no proxecto e no desenvolvemento dunha publica-

ción europea sobre as mellores prácticas financeiras

para a supervivencia das axencias que conforman as

devanditas asociacións.

O INEGA colabora neste proxecto exercendo de coordinador do proxecto xunto co Ente Vasco da

Enerxía (EVE). No ano 2006 fixéronse as seguintes actividades:

a) Organización dunha conferencia nacional de

axentes enerxéticos.

b) Deseño e envío a todas as axencias enerxéticas

dun cuestionario sobre os traballos das aso-

ciacións de axencias, e realización dun Informe

sobre os resultados dos cuestionarios.

c) Colaboración na elaboración dunha publica-

ción sobre mellores prácticas financeiras das

axencias enerxéticas.

d) Elaboración dun folleto sobre o INEGA para

incluír no folleto da asociación.

e) Elaboración do Plan de negocio de EnerAgen.

5.2.2.- Proxecto Enerintown

Durante os anos 2006, 2007 e 2008, o INEGA participará xunto con diferentes organizacións de

España, Italia, Irlanda, Portugal, Francia, Lituania, Alemaña e Grecia no proxecto ENERINTOWN. 
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O proxecto consistirá no deseño e posta en marcha dun siste-

ma de monitorización dos consumos enerxéticos das instalacións

municipais a través da internet. Neste senso, no ano 2006 levá-

ronse a cabo as seguintes actividades:

a) Elaboración dun modelo de convenio que deberá asinarse

coas autoridades municipais seleccionadas por cada un dos

socios.

b) Sinatura dos convenios de colaboración cos concellos que

participarán no proxecto: Santiago de Compostela, Maceda,

Meaño e Monterroso.

c) Análise das diferentes instalacións municipais e selección

dos doce centros onde se instalará o sistema de monitori-

zación e estudo das conexións á internet.

d) Iniciouse a elaboración dunha guía para o deseño e cons-

trución de edificios empregando criterios enerxéticos, a cal

estará rematada no ano 2007 e enviarase a todos os conce-

llos de Galicia. 

5.2.3. Proxecto BIOSOFC

O proxecto Bisosofc consiste no deseño e demostración de 4 plantas de coxeración que utiliza-

rán celas de combustible de 5 kw de gas e biogás procedentes da dixestión anaeróbica. Xunto co

INEGA, participarán os seguintes socios: Hera

Amasa, Biogas Fuel Cell, Profactor, Protecma,

Fuel Cell Center of Competence and Innovation

of the Stuttgart Region, Sogama, Fundación

Patrimonio Natural de Castilla y León.

O proxecto comezou no mes de outubro de

2006 coa realización dunha xuntanza dos

socios en Santiago de Compostela e Cerceda

organizada por SOGAMA e INEGA. A principal

actividade do INEGA no proxecto é o deseño e
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posta en marcha da páxina Web do proxecto (Biosofc.info), que estará completada no mes de

febreiro de 2007. 

5.2.4. Proxecto Gener

Durante os anos 2006 e 2007, o INEGA participará xunto coa Confederación de Empresarios de

Ourense, a Confederación de Empresarios de Pontevedra, o Instituto Tecnolóxico de Galicia e varias

organizacións de Portugal no proxecto GENER. Este proxecto será subvencionado polo programa

INTERREG III A e consistirá en fomentar, nas empresas do espazo de cooperación, a implantación de

sistemas e procedementos máis racionais de consumo enerxético. A proposta concrétase na creación

dun Observatorio de Consumo Enerxético, o estudo e deseño de modelos de consumos, o desen-

volvemento de produtos que permitan a avaliación do grao de eficiencia enerxética segundo secto-

res de actividade previamente definidos, e a realización de auditorías e acompañamento ao cambio

ás empresas interesadas na eficiencia e diversificación enerxética.

No ano 2006 leváronse a cabo as seguintes actividades:

a) Sinatura do acordo de colaboración entre todos os

socios.

b) Organización dunha xornada de presentación do pro-
xecto GENER na sede de la Confederación de

Empresarios de Pontevedra de Vigo. 

c) Organización dun curso de formación de xestores
enerxéticos que realizarán as auditorías e consultorías

nas empresas.

d) Deseño dos modelos das auditorías a realizar por

todos os socios en xeral e polos xestores de INEGA en

particular. 

e) Participación en seminarios e talleres para informar e

asesorar as empresas na idoneidade da realización des-

tas auditorías enerxéticas.

f) Iniciouse o desenvolvemento da Web e a ferramenta
informática para la elaboración dos modelos de apro-

veitamento enerxético.
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5.2.5. Proxecto Enersilva

O proxecto ENERSILVA pretende a constitución dunha rede multidisciplinar de expertos con voca-

ción de permanencia que permita abordar con garantías de éxito o aproveitamento da biomasa

forestal nos países participantes (España, Francia e Portugal). Os socios participantes no proxecto

baixo o liderado da Asociación Forestal de Galicia poden agruparse polo seu ámbito de actividade en

tres categorías: Asociacións de propietarios forestais, Administracións Públicas de ámbito rexional

con competencias en medio natural, enerxía e silvicultura e Centros Públicos de investigación e trans-

ferencia de tecnoloxía especializados en temas forestais e no desenvolvemento tecnolóxico da bio-

masa. O proxecto terá unha duración de 26 meses e comezou as súas actividades en xuño de 2005.

As principais actividades do proxecto son: 

a) Dinamización dos silvicultores en cada rexión co fin de poñer en marcha iniciativas empre-

sariais de xestión deste recurso.

b) Determinación das tecnoloxías de aproveitamento da biomasa forestal para os bosques de

cada zona.

c) Análise e contraste das normativas e das políticas enerxéticas de cada zona amosando os

resultados nun estudo comparado que inclúa as mellores propostas sobre medidas e iniciati-

vas de fomento a diferentes escalas.

d) Determinación das posibilidades de desenvolvemento de instalacións enerxéticas de apro-

veitamento de biomasa forestal en cada lugar. 

e) Avaliación da incidencia social e ambiental do uso de biomasa e das medidas que se propo-

ñen para fomentar a súa utilización.

f) Realización dun labor de formación e comunicación que contribúa á consolidación dunha

rede permanente de cooperación e xerar, así, as condicións favorábeis para o desenvolvemen-

to enerxético da biomasa.

O INEGA colaborou no ano 2006 nas diferentes actividades e iniciou a elaboración dun estudo

comparado sobre as normativas e as políticas enerxéticas desenvolvidas en cada rexión e sobre os

prezos e custos da produción de enerxía en función dos distintos sistemas tecnolóxicos e industriais.

5.3 Seguimento de convenios

Co obxectivo de dar cumprimento aos convenios de colaboración vixentes, así como de execu-

tar os convenios previstos, levarase a cabo un seguimento periódico do seu grao de execución. A

continuación móstrase un listado dos convenios vixentes e en trámite de execución corresponden-

tes ao ano 2006: 
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• Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e o

Instituto Enerxético de Galicia en materia de enerxías renovábeis. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e Alarde, Sociedade de Enerxía,

SA co obxectivo da realización dun estudo de potencial eólico. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Concello de Valga e o Instituto Enerxético de Galicia para o

desenvolvemento do parque eólico singular. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o concello de Malpica de Bergantiños e o Instituto Enerxético

de Galicia para o desenvolvemento do parque eólico singular. (Convenio vixente)

• Convenio de colaboración entre Sotavento Galicia, SA e o Instituto Enerxético de Galicia co

obxectivo da realización de actuacións relacionadas coa divulgación e a investigación das ener-

xías renovábeis, en especial da solar. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e Eólicos de Breogán co obxec-

tivo do desenvolvemento e a aplicación das melloras tecnoloxías enerxéticas, o fomento do afo-

rro, a eficiencia enerxética e o uso racional da enerxía, potenciando o mesmo tempo o desen-

volvemento das enerxías. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, o Instituto para

la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), a Consellería de Innovación e Industria da Xunta

de Galicia e o Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), para a definición e posta en práctica das

actuacións de apoio público contempladas no Plan de Enerxías Renovábeis no ámbito territorial

de Galicia. (Convenio en trámite de execución).

• Convenio de Colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e o Instituto para la

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) co obxectivo de definir e regular as actividades de

cooperación entre estes organismos para executar as medidas de eficiencia enerxética no marco

do desenvolvemento do Plan de Acción 2005-2007 da Estratexia de Aforro e Eficiencia

Enerxética en España. Exercicio 2005. (Convenio vixente).

• Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, o IDAE, a

Consellería de Innovación e Industria e o Instituto Enerxético de Galicia, para a definición e posta

en práctica das actuacións contempladas no Plan de Acción da Estratexia de Aforro e Eficiencia

Enerxética no ámbito de Galicia. Exercicio 2006. (Convenio en trámite de execución).

• Convenio de Cooperación entre o Servizo Galego de Saúde e o Instituto Enerxético de Galicia

para a elaboración dun Plan de Aforro Enerxético. (Convenio en trámite de execución).
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• Convenio de Colaboración entre a Consellería de Vivenda e Solo e o Instituto Enerxético de

Galicia para a colaboración na elaboración dun plan de actuación enerxía-vivenda. (Convenio en

trámite de execución).

• Convenio de colaboración entre a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e o Instituto Enerxético

de Galicia para a asistencia e o asesoramento á consellería mediante a realización do estudo e a aná-

lise do consumo enerxético nas diversas instalacións portuarias. (Convenio en trámite de execución).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia, Barras Eléctricas Galaico-

Asturianas, S.A. e a Asociación Provincial de Empresarios de Hostalaría de Lugo para a realiza-

ción de auditorías enerxéticas no sector da hostalaría. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e o Instituto

Enerxético de Galicia para o asesoramento enerxético relativo ás instalacións da Cidade da

Cultura. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e as universidades galegas para

a realización dun máster en enerxía e desenvolvemento sostíbel. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e as deputacións provinciais de

Lugo, Ourense e Pontevedra para a realización do curso de Mantemento de Instalacións

Municipais. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Universidade de Vigo para

a realización de teses de doutoramento, teses de licenciatura, proxectos fin de carreira e prácti-

cas de empresa con validez académica. (Convenio vixente).

• Convenio marco de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Federación Galega

de Municipios e Provincias co obxectivo do estabelecemento das condicións polas que se rexe-

rá a cooperación entre o INEGA e a FEGAMP, na realización de actividades de interese mutuo.

(Convenio vixente).

• Convenio marco de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Asociación

Profesional de Empresas Medio Ambientais (APROEMA) co obxectivo do estabelecemento das

condicións polas que se rexerá a cooperación entre O INEGA e a APROEMA, na realización de

actividades de interese mutuo. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Universidade da Coruña

para a realización de teses de doutoramento, teses de licenciatura, proxectos fin de carreira e

prácticas de empresa con validez académica. (Convenio vixente).
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• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Universidade de Santiago

de Compostela para a realización de traballos académicos, teses de doutoramento e prácticas

de empresa. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e as deputacións provinciais de

Lugo, Ourense e Pontevedra co obxectivo do establecemento das condicións polas que se rexe-

rá a cooperación entre o INEGA e as deputacións provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra na

realización de actividades de interese mutuo. (Convenio vixente).

• Convenio marco de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Fundación Laboral

da Construción co obxectivo do estabelecemento das condicións polas que se rexerá a coope-

ración entre o INEGA e a Fundación Laboral da Construción, na realización de actividades de

interese mutuo. (Convenio vixente).

• Convenio marco de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Fundación Semana Verde

co obxectivo do estabelecemento das condicións polas que se rexerá a cooperación entre o INEGA

e a Fundación Semana Verde, na realización de actividades de interese mutuo. (Convenio vixente).

• Convenio marco de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Federación de

Profesionais e Autónomos de Galicia co obxectivo do estabelecemento das condicións polas que

se rexerá a cooperación entre o INEGA e a Federación de Profesionais e Autónomos de Galicia,

na realización de actividades de interese mutuo. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Confederación Intersindical

Galega (CIG) co obxectivo do desenvolvemento e organización dun foro internacional.

(Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e a Federación Galega de

Confrarías de Pescadores co obxectivo do estabelecemento das condicións polas que se rexerá

a participación conxunta naqueles proxectos ou accións sectoriais nos que se estean implicadas

a pesca de baixura e o marisqueo, etc. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e o Colexio Oficial de

Enxeñeiros Técnicos Industriais co obxectivo do desenvolvemento e aplicación das mellores tec-

noloxías enerxéticas, o fomento do aforro, etc. (Convenio vixente).

• Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia é Amigos da Terra Galicia-

Xuventude co obxectivo de dotar o “Centro de educación ambiental As Corcerizas” na serra de

San Mamede, dun mellor sistema de produción enerxética mediante enerxía solar, etc.

(Convenio vixente).
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6. ASUNTOS ECONÓMICOS

6.1 Participación empresarial

O artigo quinto da Lei 3/1999, de 11 de marzo, de creación do Instituto Enerxético de Galicia

recolle as actuacións que poderá realizar o Instituto para un axeitado exercicio das súas funcións.

Entre estas actuacións, a Lei contempla expresamente a de constituir e/ou participar en sociedades,

calquera que sexa a súa forma, cun obxecto que se relacione cos fins do Instituto, e a tal fin se dota

anualmente unha partida no seu orzamento de capital.

No ano 2005 o Instituto Enerxético de Galicia posuía participacións en oito parques eólicos,

cunha porcentaxe de capital de entre o 3 e o 4% en todos os parques agás en un, Sotavento

Galicia, S.A., cuxo porcentaxe de participación ascende ao 10%. Seis destes oito parques formaban

xa parte do activo de Gestión Energética de Galicia, S.A. (Gestenga), empresa absorbida polo

INEGA no ano 2001, polo que o Instituto só adquiriu mediante negociacións propias dúas partici-

pacións ao longo da súa existencia, unha en 2002 e outra a finais do ano 2005. Cómpre mencio-

nar, ademáis, que estas dúas adquisicións foron a culminación de procesos que xa se tiñan inicia-

do con Gestenga. 

Durante o ano 2006 o INEGA mantivo conversas con varias empresas do sector enerxético para a

entrada do Instituto no seu capital. Estas negociacións tiveron resultados positivos, e materializaran-

se a principios de 2007 coa entrada por parte do INEGA no capital dunha empresa de fabricación de

pellets para caldeiras de biomasa, Biomasa Forestal, S.L., cunha porcentaxe de participación no capi-

tal da mesma do 20%. Tamén se chegou a un acordo con Xesgalicia, para a adquisición da partici-

pación que a xestora de sociedades capital-risco posuía no parque experimental Sotavento Galicia,

S.A, polo que o INEGA pasa a detentar o 30,5% do capital deste parque eólico. Estas dúas adquisi-

cións incrementan a carteira de participacións financeiras do INEGA no 2006 un 130,38%, dende os

1,10 aos 2,54 millóns de euros.

O INEGA está a analizar diversos proxectos do ámbito enerxético que se concretarán ao longo do

2007 coa entrada no capital de varias empresas, investindo nunha tipoloxía variada de empresas do

sector, dende o punto de vista do obxecto social das mesmas. Estes abarcan dende a xeración eléc-

trica con enerxías renovábeis, a fabricación doutros tipos de combustíbeis, ou a participación noutros

ámbitos do proceso enerxético, todo isto co fin de posibilitar un desenvolvemento equilibrado do

sector enerxético galego. 
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6.2 Actividades administrativas e de control financeiro

Durante o ano 2006 acadáronse os dous obxectivos marcados para este ano: a posta en marcha

dun programa de contabilidade orzamentaria e a consecución dunha mellor xestión do gasto do

Instituto . 

O primeiro dos logros acadados permitiu realizar un mellor control financeiro das diferentes acti-

vidades e proxectos realizados polo Instituto, así como a adecuada presentación dos estados contá-

beis orzamentarios conforme á contabilidade pública. 

O segundo dos obxectivos requiría dunha política de control e racionalización do gasto, de forma

que a súa minoración permita, por unha banda unha xestión máis eficiente do gasto público, e por

outra a consecución por parte do Instituto dunha situación económico-patrimonial máis acorde coas

subvencións de explotación e capital que recibe. 

Durante o exercicio 2006 recortouse o gasto corrente, a cargo do orzamento de explotación, nun

23,9%, e anulouse por completo o gasto irregular que se facía a expensas do orzamento de capital.

Isto posibilitou por primeira vez na historia do INEGA un aforro na conta de resultados de 141.826

euros, situación que contrasta cos déficits obtidos nos ultimos anos: 826.089, 927.270 e 870.107

euros en 2003, 2004 e 2005 respectivamente. Isto supón unha mellora na situación económico-

financeira no ano 2006 de máis de un millón de euros con respeito a calquera dos anos anteriores. 

Este aforro posibilitará ao Instituto para utilizar estes fondos na compra de activos financeiros, é

dicir, aumentará as posibilidades do INEGA de realizar participacións en empresas do sector enerxé-

tico, o cal redundará, á súa vez, nuns maiores ingresos derivados dos beneficios repartidos por estas

sociedades na conta de resultados do Instituto. 
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ANEXO I O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

1 NATUREZA E FUNCIÓNS

O Instituto Enerxético de Galicia nace a través da Lei 3/1999, do 11 de marzo, ó abeiro das com-

petencias que a Comunidade Autónoma ostenta segundo o seu Estatuto de Autonomía (art. 13.2) e

de conformidade co estabelecido no artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta

e do seu presidente.

Na exposición de motivos da Lei 3/1999 destácanse algúns aspectos que definen a actual reali-

dade enerxética e o valor estratéxico deste subsector económico. Esta exposición incide en que a uti-

lización racional da enerxía é un factor chave da competitividade empresarial e da calidade de vida

dos cidadáns, en que é necesario e obrigado harmonizar o uso dos recursos enerxéticos e o respec-

to ambiental, e en que urxe diversificar as fontes enerxéticas e diminuír, na medida do posíbel, a

dependencia exterior. Por suposto, todas estas iniciativas sitúanse nun contexto dunha interdepen-

dencia económica e elevado grao de evolución tecnolóxica.

O Parlamento de Galicia, unha vez avaliado o contexto enerxético galego e internacional, consi-

derou oportuno crear unha entidade que levase a cabo as funcións, iniciativas e programas enerxé-

ticos desenvolvidos até entón por diferentes organismos da Administración autonómica, co obxecti-

vo de afondar e consolidar a tarefa emprendida.

A configuración legal do INEGA é a dun ente de dereito público, con personalidade xurídica e

patrimonio propios. Está adscrito á consellería competente en materia de enerxía e suxeito, nas súas

actividades, aos programas e ás directrices xerais da Xunta de Galicia, pero con autonomía funcional

para realizar estudos, ditames, peritaxes e actividades formativas e comerciais para a Administración

pública, para as empresas e para os particulares.

Os obxectivos deste Instituto son, segundo o artigo 2 da Lei, o fomento e o pulo de iniciativas

para a mellora da investigación enerxética en Galicia; o estudo e o apoio de actuacións para o seu

coñecemento; o desenvolvemento e a aplicación de novas tecnoloxías -incluídas as renovábeis-; a

mellora do aforro e a eficiencia; o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión

dos recursos enerxéticos nos distintos eidos económicos de Galicia; así como a participación na xes-

tión e prestación, se é o caso, de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas

directrices do Goberno no ámbito das súas competencias.

As súas funcións xerais son: 

a. Elaborar e propoñerlle á consellería competente en materia de enerxía plans e programas

en materia enerxética.
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b. Promover e, de ser o caso, executar os proxectos indicados, aprobados pola consellería com-

petente en materia de enerxía.

c. Controlar, vixiar e inspeccionar as instalacións de produción, condución, distribución, submi-

nistración e consumo de enerxía, tendo como obxectivo prioritario a seguridade das instala-

cións.

d. Propoñer a elaboración de disposicións para o estabelecemento, o desenvolvemento e a

xestión da política enerxética.

e. Desenvolver programas de asesoramento enerxético e auditorías para fomentar actuacións

de aforro e mellora da eficacia enerxética, así como elaborar proxectos de racionalización do

uso da enerxía e promover o aproveitamento dos recursos enerxéticos.

f. Fomentar e participar en programas e proxectos de investigación e desenvolvemento de tec-

noloxías enerxéticas, bens de equipo e servizos relacionados coa enerxía.

g. Fomentar e participar na avaliación e implantación de sistemas de produción de enerxía

baseados en recursos endóxenos –de orixe interna-, con especial promoción dos que utili-

cen enerxías renovábeis e de coxeración.

h. Elaborar estudos e realizar e emitir informes e recomendacións en materia enerxética para

entes públicos ou privados.

i. Organizar programas de formación e reciclaxe profesional, en colaboración con centros de

formación de ámbito universitario e profesional.

l. Orientar os usuarios nos hábitos de consumo enerxético mediante campañas e actuacións

específicas.

m. Fomentar a participación das empresas e institucións galegas nos programas enerxéticos

estatais e internacionais; principalmente, os emprendidos pola Unión Europea, así como

emitir informes e asesorar sobre as directrices e os programas comunitarios dirixidos ao

ámbito enerxético.

n. O INEGA poderá ter a representación da Comunidade Autónoma nos organismos previstos

pola Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, así como por calquera outra lei

en materia enerxética.

ñ. Exercer calquera outra función técnica, material ou xurídica que, en relación coas materias

da súa competencia, se lle encomende ou lle competa ao Instituto no marco desta lei.

Para o exercicio de tales funcións o INEGA pode:

a. Estabelecer convenios e contratos con institucións públicas ou privadas interesadas no ámbi-

to das súas funcións 

b. Colaborar con outras administracións para favorecer a adopción de medidas de aforro e de

racionalización na produción, distribución e subministración de enerxía.
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ANEXO I O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

c. Constituír e/ou participar en sociedades, calquera que sexa a súa forma, sempre que o seu

obxectivo se relacione coas finalidades do Instituto, logo do informe previo da Consellería

de Economía e Facenda.

d. Promover o estabelecemento de liñas de financiamento para a realización de proxectos ener-

xéticos por conta propia ou en colaboración con outras institucións públicas ou privadas.

2. ÓRGANOS DE GOBERNO DO INSTITUTO

Son órganos de goberno do Instituto o consello de administración e o director.

O consello de administración é o órgano colexiado de goberno e está constituído:

a. Polo presidente, que é o conselleiro competente en materia de enerxía.

b. Polo vicepresidente, que e o director xeral competente en materia de enerxía.

c. E por un mínimo de seis vogais e un máximo de oito:

• O director do INEGA.

• Dous representantes da consellería competente en materia de enerxía que son designados

por esta.

• Un representante da consellería competente en materia de Economía e Facenda que é pro-

posto por esta.

• Un representante da consellería competente en materia de ordenación territorial que é

proposto por esta.

• Un representante da consellería competente en materia ambiental que é proposto por esta.

• Un representante das corporacións locais que é proposto pola Federación Galega de

Municipios (FEGAMP).

O director é nomeado polo Consello da Xunta, por proposta do conselleiro competente na mate-

ria, e é a quen lle corresponde dirixir a actividade do Instituto baixo as directrices do consello de

administración.

3. ESTRUTURA DO INSTITUTO 

O consello de administración do INEGA aprobou na súa xuntanza do 29 de decembro de 2005 a

actual estrutura do ente, integrado por 2 departamentos (Departamento de Secretaría e Servizos

Xerais e Departamento de Enerxía e Planificación enerxética) e seis áreas (Área Xurídico-administra-
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tiva, Área de Asuntos Económicos, Área de Formación, Estatística e Información, Área de Enerxías

Renovábeis, Área de Aforro e Eficiencia Enerxética e Área de Planificación Enerxética.
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3.1 Departamento de Secretaría e Servizos Xerais

Correspóndelle a este departamento o desenvolvemento de todas as iniciativas e actuacións

encamiñadas a asegurar o funcionamento operativo dos servizos do Instituto, abarcando, polo tanto,

dentro do seu ámbito competencial, o deseño, impulso, seguimento e control económico-financeiro

e de procedementos internos do INEGA, a xestión integral dos seus recursos de persoal, orientando,

a este respecto, a súa actividade á integración do persoal nos obxectivos do Instituto, así como todas

aquelas actuacións dirixidas á adquisición dos bens e servizos necesarios para o seu funcionamento

e o mantemento das súas instalacións, o deseño dos obxectivos anuais e o seguimento e control da

súa execución, a xestión dos programas europeos e internacionais, a coordinación das actividades de

I+D, a elaboración e o seguimento das estatísticas enerxéticas e as funcións de formación, informa-

ción e publicacións que lle competen ao Instituto. Compoñen este departamento a Área Xurídico-

Administrativa, a de Asuntos Económicos e a de Formación, Estatística e Información:

• Área Xurídico-Administrativa: correspóndenlle as funcións de administración e asesoramen-

to xurídico, a planificación interna e o seguimento e a avaliación dos obxectivos asignados a

cada centro directivo, asegurando a coordinación e a colaboración entre eles, a xestión e o

seguimento dos convenios de colaboración e cooperación subscritos polo Instituto e a parti-
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cipación do ente en proxectos da UE e internacionais, e o seguimento e a coordinación dos

proxectos de investigación e desenvolvemento.

• Área de Asuntos Económicos: correspóndenlle as funcións de control financeiro e orzamen-

tario así como as de asesoramento e análise económica financeira e xestión e seguimento das

participacións empresariais do Instituto.

• Área de Formación, Estatística e Información: correspóndenlle todas as actividades desta

natureza que lle correspondan ao Instituto, responsabilizándose tamén das publicacións do

Instituto.

3.2 Departamento de Enerxía e Planificación Enerxética

Os cometidos asociados a este departamento serán todos os relativos ao aforro e á eficiencia

enerxética, os estudos de desenvolvemento e planificación de infraestruturas enerxéticas, e todos os

relativos á planificación, desenvolvemento e investigación das enerxías renovábeis e doutras alterna-

tivas enerxéticas. Integran este departamento as Áreas de Aforro e Eficiencia Enerxética, Planificación

Enerxética e de Enerxías Renovábeis.

• Área de Enerxías Renovábeis: correspóndenlle todos os aspectos de estudo, proxecto, des-

envolvemento e xestión técnica das actuacións en materia de enerxías renovábeis e doutras

alternativas enerxéticas.

• Área de Aforro e Eficiencia Enerxética: correspóndenlle todos os aspectos de estudo, pro-

xecto, desenvolvemento e xestión técnica das actuacións en materia de aforro e eficiencia

enerxética en todos os sectores.

• Área de Planificación Enerxética: correspóndenlle todos os estudos e accións relativos ao

desenvolvemento e á planificación enerxética, e de infraestruturas enerxéticas (gas natural,

electricidade e derivados do petróleo), e ao ámbito das redes de transporte e distribución de

enerxía.
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1. PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA

1.1. Sistema de Captación e Procesamento dos Datos Enerxéticos de Galicia (SICAPDE)

1.1.1. Conexión coas centrais e recepción da información relacionada coa produción de

enerxía eléctrica.

Todas as novas centrais instaladas en Galicia no ano 2007 incorporaranse progresivamen-

te ao sistema e realizaranse as conexións con todas as centrais incluídas, descargando as

curvas de produción e consumo de enerxía eléctrica de todas elas.

1.1.2. Xeración de informes e gráficos mensuais de produción eléctrica

Toda a información recollida, será almacenada e analizada, xerándose informes e gráficas

de produción das centrais agrupadas segundo diferentes criterios.

1.1.3. Xestión dos Informes mensuais de produción enviados polas centrais

Desenvolverase unha aplicación informática que funcione directamente a través da páxi-

na Web do INEGA, permitindo eliminar a anterior aplicación informática utilizada ate

agora e que se enviaba as centrais no momento de incluílas no SICAPDE. Esta aplicación

conterá dous módulos diferentes: módulo de envío de información a través de Internet

e módulo de xestión de centrais e análise da información.

1.1.4. Revisión da Orde do SICAPDE de 28 de xullo de 2002

Coa finalidade de informar as centrais da utilización da nova aplicación informática de

envío de informes mensuais, así como, para definir un novo sistema de envío dos infor-

mes do recurso eólico.

1.1.5. Implantación de un novo apartado na páxina Web do INEGA relacionado coa opera-

ción do SICAPDE.

Se incluirá na páxina Web do INEGA un novo apartado onde se publicará información

relacionada coa operación do SICAPDE e coa produción eléctrica en réxime especial da

nosa Comunidade

1.1.6. Realización de estudos detallados da xeración eléctrica de Galicia

Análise da produción eólica galega correspondente aos anos 2004 2005 e 2006 coa fina-

lidade de coñecer a evolución da produción eólica en función da localización dos par-

ques eólicos e das condicións climatolóxicas.

1.1.7. Realización dun estudo de viabilidade técnico y económico para a ampliación do

SICAPDE

Elaborarase un estudo de viabilidade técnico e económico para a mellora do actual sis-

tema de captación da información de produción das centrais mediante unha rede de

antenas que permita dispor da información en tempo real e non cada 15 minutos como

é na actualidade.

1.2. Atlas enerxético de Galicia: mantemento e actualización

a) Finalizar a incorporación dos datos de APYDE e infraestruturas eléctricas de BEGASA.
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b) Incorporación doutro tipo de infraestruturas enerxéticas tales como gasolineiras, ins-

talacións de enerxía solar térmica e fotovoltaica, estacións de medida de enerxía eólica,

...

c) Actualización dos datos incorporados no ano 2005. 

d) Incluír os principais consumidores de enerxía.

e) Realización dun inventario sobre os datos existentes.

f) Recompilación dos datos de situación das minicentrais.

1.3. Análise da calidade da subministración de enerxía eléctrica por comarcas

Durante os pasados anos rematáronse os estudos correspondentes ás provincias da

Coruña, Pontevedra e Ourense, estando pendente de finalización durante o presente ano

o estudo da provincia de Lugo.

1.4. Proposta de desenvolvemento de infraestrutura gasista nas instalacións de coxera-

ción e nas industrias galegas con grandes consumos térmicos illadas das actuais

redes de distribución de gas

Dentro das actuacións destinadas á mellora da subministración enerxética ás industrias,

preténdese identificar as empresas galegas con maiores consumos de combustíbeis deri-

vados do petróleo e analizar a viabilidade técnico-económica dunha posíbel substitución

destes combustíbeis por gas natural, mediante a subministración mediante rede canali-

zada ou mediante a construción de plantas de gas natural licuado.

1.5. Elaboración do Plan Enerxético de Galicia

En decembro de 2006 rematouse o borrador do documento, polo que durante 2007 soli-

citarase a colaboración dos axentes enerxéticos que operan na nosa Comunidade para

que analicen e estuden o citado borrador e presenten os comentarios que estimen opor-

tunos de cara a enriquecelo antes de elaborar a versión definitiva, que incluirá ademais

a nova lexislación e normativa que se aprobe con anterioridade a súa publicación.

1.6. Novos decretos distribución eléctrica

Desde a Xunta de Galicia se persigue que a nova metodoloxía contemple as característi-

cas diferenciais que presenta a distribución de enerxía eléctrica na Comunidade

Autónoma de Galicia. Desde a área de planificación se colaborará na elaboración dos

informes previos que permitan á Xunta de Galicia defender ante os organismos respon-

sables de desenvolver e aprobar este Decreto un sistema de retribución que se axuste ás

características específicas do sistema de distribución de electricidade na Comunidade

Autónoma de Galicia.

1.7. Colaboración coa Dirección Xeral de Desenvolvemento sostible

O Inega colaborará coa Dirección xeral de desenvolvemento sostible na elaboración das

accións relacionadas co sector enerxético que se inclúan no Plan galego de acción con-

tra o cambio climático, co fin de que os seus obxectivos e actuacións estean coordinados
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cos do Plan Enerxético de Galicia 2007-2012, xa que as actuacións previstas no sector

enerxético inciden de forma significativa nas variables de referencia do Plan galego de

acción contra o cambio climático.

2. ENERXÍAS RENOVÁBEIS

2.1 Programas de axuda pública

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos previstos no Plan de Enerxías Renovábeis,

o INEGA concretará programas de axuda pública e investimento en novos proxectos de

aproveitamento enerxético nas seguintes áreas:

- Solar térmica de baixa temperatura

- Biomasa térmica doméstica

- Solar fotovoltaica illada

- Solar fotovoltaica a rede

- Outras renovábeis

O desenvolvemento dos programas será levado e xestionado polo INEGA, consonte a

normativa de aplicación, contando coa achega financeira de fondos XUNTA e IDAE.

2.2 Valoración técnica de proxectos renovábeis 

2.2.1 O INEGA realizará informes técnicos sobre distintas iniciativas públicas e privadas en pro-

xectos de enerxías renovábeis achegadas ao mesmo, valorando o posíbel grao de parti-

cipación nas distintas fases de proxecto.

2.2.2 O INEGA valorará a realización de proxectos concretos de investimento, considerados de

carácter demostrativo ou innovador, for pola tecnoloxía empregada, for pola aplicación á

que van destinados ou for por calquera outro motivo considerado de interese, e que este-

an baseados no aproveitamento dalgunha das fontes de enerxía renovábeis.

2.2.3 Estudos de viabilidade no marco de convenios:

- Parque Tecnolóxico

- D.X. Deportes

- Cofraría de Pescadores

- Sogama

- Universidade da Coruña (Vicerreitorado de Infraestructuras)

2.3 DXIEM (Eólica, Biomasa, Solar, Outras)

Eólica

Continuarase coa elaboración periódica dos informes xerais de desenvolvemento do Plan

Eólico de Galicia, así como outro tipo de informes específicos, segundo as necesidades

da consellería.

Por outra banda, participarase no seguimento dos convenios asinados con Red Eléctrica

de España, Unión FENOSA e Viesgo para a execución de infraestruturas eléctricas relacio-

nadas coa implantación dos parques eólicos en Galicia.
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Co fin de mellorar a integración da enerxía eólica no sistema enerxético actual, levaran-

se a cabo estudos -e colaborarase noutros- que analicen diferentes aspectos técnicos que

poden condicionar o desenvolvemento da enerxía eólica nos vindeiros anos entre os que

cómpre destacarmos:

- resposta dos aeroxeradores ante os ocos de tensión;

- simultaneidade da xeración eólica a nivel galego;

- predición da produción eléctrica de orixe eólica;

- xestión da xeración eléctrica de orixe eólica (figura do despacho delegado).

Biomasa

Colaboración no novo decreto que regule o aproveitamento enerxético da biomasa resi-

dual forestal.

Solar

Elaboración do censo de instalacións solares

2.4 Proxectos

2.4.1 Dirección técnica do parque eólico experimental de Sotavento

O Instituto Enerxético de Galicia desenvolve as tarefas de dirección técnica do PEE

Sotavento. Dentro das actuacións asociadas a esta dirección técnica, cómpre destacar-

mos:

- Tarefas de xestión e explotación do parque eólico.

- Estudos de compatibilidade electromagnética, balance enerxético do parque e calidade

de onda.

- Proxectos de avaliación da produción, predición eólica e integración no sistema eléctrico.

- Desenvolvemento de proxectos piloto relacionados con diferentes tecnoloxías de xera-

ción eléctrica.

- Colaboración en actividades de comunicación, difusión e formación.

2.4.2. Centro de Educación Ambiental As Corcerizas (San Mamede)

O INEGA colaborará tecnicamente coa Asociación Amigos da Terra (convenio de colabo-

ración con data de novembro de 2005) para a mellora do sistema de produción enerxé-

tica existente no Centro de Educación Ambiental As Corcerizas, na serra de San Mamede,

mediante a instalación dun sistema de enerxía eólica illado, unha caldeira de biomasa e

ampliación do sistema de solar térmica para cubrir as necesidades de calefacción e ACS

na aula e no comedor do citado centro.

O INEGA efectuará unha análise sobre todas as propostas e actuacións que no ámbito do

sistema de subministración e xestión enerxética se realicen nas instalacións de referen-

cia, e emitirá con carácter vinculante o correspondente informe de cantas observacións

en materia enerxética merecesen as referidas actuacións, propoñendo no seu caso a

adopción de medidas correctoras que se estimasen adecuadas.
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2.4.3. Enersilva

Proxecto Europeo ENERSILVA. O proxecto pretende a constitución dunha rede multidisci-

plinar de expertos con vocación de permanencia que permita abordar con garantías de

éxito o aproveitamento da biomasa forestal nos países participantes (España, Francia e

Portugal).

O INEGA colaborará neste ano 2007 na elaboración final dun estudo comparado sobre

as normativas e as políticas enerxéticas desenvolvidas en cada rexión e sobre os prezos

e os custos da produción de enerxía da biomasa en función dos distintos sistemas tec-

nolóxicos e industriais.

2.4.4 Biosofc: Proxecto europeo de deseño e demostración de plantas de coxeración con pilas

de combustible que utilizan biogas e gas de vertedoiro (Programa LIFE)

2.4.5 Atlas solar e de ondaxe.

2.4.6 Edificio CERSIA

2.4.7 Lonxa de LIRA

2.4.8 Casa Bioclimática (SOTAVENTO)

2.4.9 Parlamento

2.4.10 CEIDA

2.5. Colaboración coa Área de Formación, Estatística e Información. 

a) Colaboración con entrevistas na prensa, radio, TV.

b) Colaboración en diferentes cursos na elaboración e revisión de temarios, propostas de

relatores. 

c) Estatística enerxética

d) Xornadas Técnicas e Conferencias

3. AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

3.1. Programas de axuda pública

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos previstos no Plan de Aforro e Eficiencia

Enerxética, o INEGA concretará programas de axuda pública e investimento en proxectos

de aforro e eficiencia enerxética nos seguintes sectores:

- Industria

- Transporte

- Edificación

- Servizos Públicos

- Agricultura e Pesca

- Transformación da enerxía

O desenvolvemento dos programas será levado e xestionado polo INEGA, consonte a

normativa de aplicación, contando coa achega financeira de fondos XUNTA, FEDER, e

IDAE. (E4)
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3.2. Xestión da E4

- Fomento de transporte urbano en bicicleta

- Fomento dos medios de transporte colectivo por estrada en colaboración coa D.X. de

Transporte.

- Cursos de condución eficiente de turismos.

- Realización de informes e análise de resultados do plan de acción 2005-2007.

Convenios INEGA-IDAE 2005, 2006, 2007.

- Programas de axudas públicas para os diferentes sectores enmarcados no Plan de

Acción 2005-2007 da E4.

- Actuacións coa Consellería de Vivenda e Solo en edificación

- Plan Renove de electrodomésticos

- Renove Turismos

- Plan Renove de cortadores

3.3. Estudos e informes de aforro e eficiencia enerxética (BDP,

O INEGA valorará a realización de proxectos concretos de investimento, considerados de

carácter demostrativo ou innovador, pola tecnoloxía empregada, pola aplicación á que

van destinados ou por calquera outro motivo considerado de interese, e que estean base-

ados no aforro e a eficiencia enerxética.

O INEGA realizará informes técnicos sobre distintas iniciativas públicas e privadas en pro-

xectos de aforro e eficiencia enerxética achegadas ao mesmo, valorando o posíbel grao

de participación nas distintas fases de proxecto.

3.4 Proxectos

3.4.1 Malpica

Análise do estado do centro de transformación de Malpica e custos dos traballos de man-

temento do mesmo.

3.4.2. Ceida

Estudo de optimización enerxética ao castelo de Santa Cruz.

3.4.3 Porto de Lira

Proxecto de iluminación pública exterior eficiente no porto de Lira.

3.4.4. Parlamento

Realización dun plan de optimización enerxética as instalacións do Parlamento de Galicia.

3.4.5 Gener 

Proxecto Europeo GENER (Interreg) para o fomento de implantación de sistemas e pro-

cedementos máis racionais de consumo enerxético nas empresas.

1.- Realización de 14 auditorías enerxéticas

2.- Consultoría enerxética a empresas

3.- Realización de 2 estudos sectoriais
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4.- Colaboración no deseño de páxina web do proxecto

5.-Participación e colaboración no desenvolvemento dos seminarios e talleres que se

organicen.

3.4.6. Certificación enerxética de vivendas

Creación do rexistro de edificios novos. Realización da formación de control externo e

realización de estudos e investigación en enerxética edificatoria.

3.4.7. ENERINTOWN

- Realización da guía para a adquisición de equipamento e deseño de edificios con crite-

rios de eficiencia.

- Medicións nos edificios e realización de informes e análise de resultados.

3.4.8. Parque Tecnolóxico de Ourense

- Estudo de optimización enerxética ao Parque Tecnolóxico de Ourense

3.4.9 SERGAS

- Realización do informe de avaliación do proxecto de enerxía eléctrica do Novo Hospital

de Lugo

3.4.10 PEIXE VERDE 

- Colaboración nas actividades desenvoltas no 2007 no laboratorio Santiago Apóstol

2.5. Colaboración coa Área de Formación, Estatística e Información. 

Colaboración con entrevistas na prensa, radio, TV. e na elaboración e revisión de tema-

rios para cursos.

4 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E FORMACIÓN, INFORMACIÓN E ESTATÍSTICA

4.1 Día mundial da eficiencia enerxética 

O 5 de marzo de cada ano celébrase o “Día mundial da eficiencia enerxética”. Nesta data

celebrada mundialmente, o INEGA tentará facerlle chegar á cidadanía galega a mensaxe

e mais a necesidade de rebaixar o consumo no sector enerxético. Coincidindo co día

mundial da eficiencia enerxética entregaranse lámpadas a todas as persoas que se ache-

guen á sede do Inega e ás distintas delegacións provinciais da Consellería de Innovación

e Industria.

4.2 Campaña sobre aforro enerxético

a) Emisión dun espot publicitario sobre medidas de aforro enerxético emitido en todas

as salas de cine galegas, ademais este espot será emitido na TVE, TVG e nas descone-

xións territoriais de Antena 3 e a TVE en Galicia. Asemade emitíronse en todas as emiso-

ras galegas diversas cuñas radiofónicas con consellos destinados a fomentar o aforro

enerxético no fogar.

b) Presentación da segunda edición do Plan Renove de electrodomésticos que irá acom-

pañada pola impresión de 100.000 dípticos explicativos desta campaña e o cartaz que a

anuncia.
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4.3 Promoción de lámpadas de baixo consumo

Co obxectivo de fomentar a penetración das lámpadas de baixo consumo no sector

doméstico emprenderanse as seguintes medidas:

a) En colaboración coa Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) así como coa

fundación SOTAVENTO GALICIA continuarase coa entrega deste tipo de lámpadas entre

os alumnos de diversos centros educativos impartindo ademais unhas clases relaciona-

das coa eficiencia enerxética.

b) Tamén se entregarán lámpadas nos cursos impartidos polo INEGA en colaboración

co IDAE.

4.4 Información nos medios de comunicación sobre: proxectos, convenios, premios e

demais actividades que xere o INEGA

Coa finalidade de lle dar a coñecer ao público en xeral as distintas actividades levadas a

cabo polo INEGA, organizaranse diversos espazos informativos nos distintos medios de

comunicación.

4.5 Programa formativo

Mellorar a eficiencia enerxética e o uso racional da enerxía e una das encomendas bási-

cas do Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Para isto requírese unha formación técnica

e específica do persoal que traballa nas instalacións consumidoras de enerxía, tanto enti-

dades privadas como públicas.

O Inega presenta o seu programa formativo 2007, no que se contemplan cursos, xorna-

das, e outras actividades docentes con enfoque práctico, en colaboración cos distintos

sectores enerxéticos e medioambientais probados e públicos sensibles coa formación

dos seus profesionais: xestores enerxéticos, técnicos de mantemento, operadores, etc.; e

sempre orientados a consecución duns obxectivos:

–Mellorar a formación do persoal das empresas tanto a nivel de operadores, técnicos de

mantemento como directivos.

–Sensibilizar o sector público da mellora da eficiencia enerxética e da súa repercusión no

medio ambiente.

–Fomentar o binomio Participación/responsabilidade no persoal tanto na xestión

medioambiental como enerxética nos respectivos postos de traballo.

A) CONVENIOS 

Asinar Convenios para a realización de diversas actividades formativas a desenvolver

durante o 2007.

A data de hoxe están asinados Convenios de Colaboración con:

–Convenio de Colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) e a

Organización Profesional Agraria Xovenes Agricultores-Asaja Galicia, para a execución

das xornadas de aforro e eficiencia enerxética na agricultura e na gandería.
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–Convenio de Colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) e o Sindicato

Labrego Galego para a execución das xornadas de aforro e eficiencia enerxética na agri-

cultura e na gandería.

–Convenio de Colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) e o Sindicato

Unións Agrarias (UPA) para a execución das xornadas de aforro e eficiencia enerxética

na agricultura e na gandería.

–Convenio de Colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) e a Federación

de Escolas Familiares Agrarias de Galicia ( Federación EFA Galicia) para a execución das

xornadas de aforro e eficiencia enerxética na agricultura e na gandería.

B) XORNADAS

–“Campaña de promoción e formación en técnicas de uso eficiente da enerxía na agri-

cultura”. 

38 xornadas que se van a desenvolver en colaboración cos sindicatos e asociacións do

sector por toda a xeografía galega.

–“Campaña de promoción e formación en técnicas de uso eficiente da enerxía na pesca”

–“Campaña de condución eficiente”

–Xornadas informativas de presentación da Certificación Enerxética

C) CURSOS

Varios curso dirixidos a profesionais, empregados de empresas, titulados, diplomados e

todas aquelas persoas que desexen afondar no coñecemento das enerxías renovables. 

–Cursos de formación de formadores en Certificación Enerxética de Edificios

–Cursos de Certificación Enerxética na Edificación

–Cursos de Sistemas Enerxéticos na Vivenda

E outros que se organicen atendendo as necesidades do sector.

D) EXPOSICIÓN “UN MUNDO DE ENERXÍA”

Dentro das súas actividades formativas e divulgativas, o Inega está a promover a exposición

itinerante, «UN MUNDO DE ENERXÍA», que gradualmente percorre a xeografía galega.

Trátase dun espazo didáctico e participativo que lle permite aos visitantes participar nos

diversos aspectos do marco temático da enerxía: produción, transporte e consumo, que son

elementos clave e determinante do desenvolvemento do noso pais; así como do planeta.

“UN MUNDO DE ENERXÍA” estimulará a curiosidade do visitante cara ao mundo da ener-

xía, mediante a utilización de distintos medios audiovisuais, táctiles e experimentais que

o axudarán a comprender a complexidade dos procesos e infraestruturas necesarias para

levar a cabo actividades tan cotiás como acender unha lámpada ou utilizar un vehículo.

4.6 Servizo de información

Neste ano 2007 continuarase con este servizo ao que se pode acceder mediante vía tele-

fónica, correo electrónico, correo ordinario, atención personalizada ou ben visitando a
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páxina web, que está en proceso de reestruturación para dotala de nova información

sobre enerxía, subvencións e cursos así como para mellorar o seu acceso e calidade.

4.7 Balance Enerxético de Galicia

Revisión e publicación do Balance Enerxético de Galicia do ano 2005 e elaboración do

correspondente ao ano 2006.

4.8 Realización de enquisas enerxéticas e actualización da base de datos enerxéticos de

industrias e empresas de servizos

Está prevista a realización de ao redor de 300 enquisas enerxéticas en empresas con con-

sumo superior a 50 tep (toneladas equivalentes de petróleo). A información recompila-

da actualizarase na base de datos enerxéticos. Continuarase coa reestruturación da infor-

mación enerxética almacenada na base de datos e coa elaboración dunha metodoloxía

con criterios estatísticos coa finalidade de alimentar e potenciar a existente.

5 XURÍDICO ADMINISTRATIVA

5.1 Tramitación administrativa de axudas públicas

1. Elaboración das bases reguladoras das axudas e subvencións das Áreas de Aforro e

Eficiencia Enerxética e de Enerxías Renovabeis de acordo cos convenios asinados entre o

IDAE e o Inega, cunha dotación orzamentaria para o Programa de axudas públicas no

marco da Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética E4 (Plan de Acción 2005-2007) finan-

ciado polo IDAE na súa totalidade e que conta cunha contía de 2.033.472 €, e o Programa

de axudas públicas para proxectos de enerxías renovables cun orzamento de 781.056 €, e

para estes mesmos proxectos con fondos transferidos por parte da Consellería de

Innovación e Industria de 3.237.000€, e da achega para o Programa para o uso racional

da enerxía financiado pola Consellería e que conta cun orzamento total de 2.574.208,68€.

As cantidades transferidas pola Consellería e consignadas nos orzamentos do Inega pode-

rán incrementarse, segundo a dispoñibilidade de crédito, con cargo ao remanente dos fon-

dos FEDER, con destino a empresas e a Administración Local con menos de 20.000 habi-

tantes, para proxectos de mellora de instalacións de iluminación pública. 

En función do grao de execución do orzamento para as partidas propias do Inega, estas

cantidades poderán incrementarse nun total de 2.029.927 euros, sempre que os gastos

estean formalmente comprometidos a 31/12/2007. 

2. Constitución dunha comisión de traballo que xestionará e tramitará a totalidade dos

expedientes destas axudas públicas. Este equipo de traballo, que se reunirá semanalmen-

te, dará soporte técnico ás comisións de valoración constituídas ao abeiro dunha

Resolución do director deste ente público que aprobe as bases reguladoras.

3. Redacción das bases reguladoras do plan renove de electrodomésticos 2007. Nesta

campaña farase fincapé no certificado de retirada dos residuos por parte dos sistemas

integrados de xestión de aparellos eléctricos e electrónicos (ECOTIC E ECOLEC), de tal
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xeito que se remitirá información sobre estes sistemas integrados de xestión a todos os

establecementos adheridos ao plan renove do ano anterior.

4. Reunión cos concesionarios e fabricantes de vehículos coa finalidade de desenvolver

o Plan renove de turísmos que ten como obxectivo a modernización do parque de turis-

mos para aproveitar as vantaxes da maior eficiencia de vehículos. Deste xeito subvencio-

narase a Compra de vehículos turismos novos de propulsión eléctrica a partir de baterí-

as, híbridas (sempre que teñan capacidade de tracción eléctrica ao 100% con baterías),

con pilas de combustible, alimentados con gas natural, gases licuados de petróleo e

hidróxeno, cunhas emisións inferiores a 140 g de CO2/km.Non se considerará dentro

destas axudas a compra de vehículos mediante mecanismos financeiros de “leasing”,

“renting” ou arrendamento financeiro ou a compra de vehículos usados.

5.2 Tramitación de convenios
Colaboración na elaboración de convenios, acordos e contratos coas diferentes adminis-

tracións e outras entidades públicas e privadas. Nestes intres estase a traballar na elabo-

ración dun “Convenio de Colaboración para o Fomento do Aproveitamento Enerxético da

Biomasa Forestal Primara en Galicia”, derivado do proxecto de cooperación transrexional

Enersilva “Promoción del uso de la biomasa forestal con fines energéticos en el sudoes-

te de Europa” no marco do programa Interreg III B Sudoe da Unión Europea, e na elabo-

ración dun “Convenio de Colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia e o Concello

de Carballo”, este convenio ten por obxecto a prestación de apoio técnico e económico

por parte do Inega de cara á presentación da candidatura do Concello de Carballo ao pro-

grama europeo “Concerto”. 

5.3 Reasignación de tarefas
De acordo cos principios de racionalidade, economía e eficiencia elaborarase un estudo

coa finalidade de establecer a ordenación e a reasignación das tarefas do cadro de per-

soal deste ente público de acordo coas necesidades e obxectivos deste.

5.4 Contratación administrativa
Tramitación da selección de contratación administrativa para garantir o funcionamento

interno do Inega (Servizos, subministracións e alugueiros).

5.5 Seguimento do sistema integrado de xestión
5.5.1 Seguimento, medición e análise de datos

Realizarase un seguimento continuo do sistema integrado de xestión:

a) Seguimento e control da documentación do sistema: revisarase a documentación en

vigor do sistema, establecendo un sistema rápido e efectivo para a notificación dos cam-

bios e para o control dos rexistros (comunicación interna), así como as canles para ase-

gurar a comunicación externa e a difusión da Declaración Ambiental do Instituto. 

b) Cálculo dos indicadores de calidade e ambientais e análise dos mesmos, cuadrimes-

tral e anualmente, co fin de recompilar a máxima información sobre o desenvolvemento

do sistema.
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c) Seguimento de non conformidades e accións correctivas e/ou preventivas.

d) Seguimento e verificación do cumprimento da lexislación ambiental vixente, así como

da evolución dos aspectos e impactos ambientais do Instituto. 

e) Seguimento e realización de auditorías internas e externas.

5.5.2 Planificación e desenvolvemento da mellora continua

A partir da análise de toda a información do sistema (indicadores, aspectos e impactos

ambientais, cumprimento dos programas de xestión, non conformidades, auditorías, etc.)

e tendo en consideración as recomendacións que poidan xurdir por parte dos distintos

departamentos nas revisións do mesmo, planificaranse e levaranse a cabo todas aquelas

medidas que se consideren necesarias cara á mellora continua do sistema integrado de

xestión implantado no Instituto.

5.6 Participación en proxectos europeos

5.6.1 Proxecto Enerintown

a) Finalización e publicación da guía para o deseño e construción de edificios empregan-

do criterios enerxéticos. 

b) Adquisición, instalación e conexión a Internet dos contadores eléctricos y de gasóleo

das 12 instalacións dos concellos de Santiago, Maceda, Monterroso e Meaño, que parti-

ciparán no proxecto. 

c) Revisión dos programas do SICAPDE para permitir a conexión cos contadores a través

de Internet.

d) Participación nas xornadas que se realizarán en Irlanda con todos os socios do proxec-

to no mes de maio.

5.6.2 Proxecto BIOSOFC

a) Completar o deseño e posta en marcha da páxina Web do proxecto (Biosofc.info), que

estará completada no mes de febreiro de 2007. 

b) Mantemento continuo da páxina Web do proxecto.

c) Asesoramento a SOGAMA e á FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y

LEÓN nos requirimentos legais para a instalación da pila de combustible prevista.

d) Realización de análises dos contidos en mercaptanos do biogás da planta de SOGA-

MA e da planta de Castela e León.

5.6.3 Proxecto Gener 

a) Realización das auditorías enerxéticas nas empresas do sector hostaleiro.

b) Revisión das auditorías realizadas por todos os socios.

c) Elaboración de Estudos Sectoriais a partir das auditorías realizadas por todos os socios

do proxecto.

d) Participación en seminarios e talleres para informar e asesorar as empresas na idonei-

dade da realización destas auditorías enerxéticas.

e) Colaboración no deseño e implantación da páxina Web do proxecto GENER. 
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f) Colaboración co ITG no deseño da ferramenta informática de xeración de modelos de

consumos enerxéticos nas PEMES. 

g) En calidade de xefe de Fila do GENER:

a. Continuar coas labores de coordinación das tareas realizadas por todos os socios.

b. En calidade de xefe de Fila do GENER Continuar coa xestión económica do proxecto,

realizando as certificacións económicas correspondentes.

5.6.4 Proxecto Enersilva

a) Colaborar nas diferentes actividades realizadas por outros socios.

b) Completar o estudo comparado sobre as normativas e as políticas enerxéticas desen-

volvidas en cada rexión e sobre os prezos e custos da produción de enerxía en función

dos distintos sistemas tecnolóxicos e industriais.

5.7 Seguimento de convenios

Co obxectivo de dar cumprimento aos convenios de colaboración vixentes, así como de

executar os convenios previstos, levarase a cabo un seguimento periódico do seu grao de

execución.

6 ASUNTOS ECONÓMICOS

6.1 Participación empresarial

O INEGA está a analizar diversos proxectos do ámbito enerxético que se concretarán ao

longo do 2007 coa entrada no capital de varias empresas, investindo nunha tipoloxía

variada de empresas do sector, dende o punto de vista do obxecto social das mesmas.

Estes abarcan dende a xeración eléctrica con enerxías renovábeis, a fabricación doutros

tipos de combustíbeis, ou a participación noutros ámbitos do proceso enerxético, todo

isto co fin de posibilitar un desenvolvemento equilibrado do sector enerxético galego. O

nivel de inversión aproximada será de 1,2 millóns de euros.

6.2 Actividades administrativas e de control financeiro

Para o ano 2007, a Area de asuntos económicos profundizará nos mesmos obxectivos,

perfeccionándoos. 

Deste xeito, puliranse algúns aspectos do programa de contabilidade orzamentaria,

facendo fincapé no deseño de documentos contábeis específicos, e adecuación dos esta-

dos contábeis xenéricos que xera o programa ás necesidades do Instituto. Ademais, no

ano 2007, e debido ao aumento de actividade do ente no tocante á cantidade de sub-

vencións concedidas, a carga de traballo será maior, sendo necesario un perfeccionamen-

to do sistema contábel para axilizar o traballo.

No tocante ao control do gasto, seguirase controlando para que a estructura económica

e financeira do INEGA se adecúe aos tipos de transferencias recibidas. O aforro que se

poida producir adicarase a incrementar as partidas de inversións financeiras.
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Rúa Ourense, 6 – A Rosaleda
CP 15701

Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. 981 541 500
Fax. 981 541 525

Páxina web http: //www.inega.es
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