
 
 

 1

 

1 INTRODUCIÓN................................................................................................4 
 
 
2 SITUACIÓN ENERXÉTICA DE GALICIA........................................................7 
 
 
3 PLAN DE MELLORA DA INFORMACIÓN ENERXÉTICA..................................9 

3.1 Sistema de Captación e Procesamento dos Datos Enerxéticos de Galicia 
(SICAPDE).................................................................................................................9 

3.1.1 Situación actual do SICAPDE..................................................................10 
3.1.2 Mantemento e operación do sistema.......................................................11 
3.1.3 Novos proxectos do SICAPDE................................................................13 

3.2 Atlas enerxético: mantemento e actualización.................................................15 
3.3 Estudos sectoriais.............................................................................................15 
3.4 Colaboración coas industrias galegas afectadas polo plan nacional de 
asignación de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro e publicación 
dunha guía...............................................................................................................16 
3.5 Observatorio de análise da variación dos prezos dos produtos enerxéticos e da 
súa repercusión en produtos finais e na competitividade das empresas................18 
3.6 Análise da calidade de subministración de enerxía eléctrica por comarcas....18 
3.7 Proposta de desenvolvemento de infraestrutura gasista nas instalacións de 
coxeración e nas industrias galegas con grandes consumos térmicos illadas das 
actuais redes de distribución de gas.......................................................................18 
3.8 Balance enerxético de Galicia do ano 2004.....................................................19 
3.9 Realización de enquisas enerxéticas e actualización da base de datos 
enerxéticos de industrias e empresas de servizos..................................................19 
3.10 Colaboración na realización dos libros Estratexia galega fronte ao cambio 
climático e Estratexia galega de desenvolvemento sostíbel (EGDS)..................20 
3.11 Promoción da construción dunha planta de fabricación de biodiésel en 
Galicia......................................................................................................................20 

 
 
4 DESENVOLVEMENTO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS..............................22 
 
4.1 PROGRAMA DE FOMENTO DA ENERXÍA SOLAR..............................................23 

4.1.1 Actividades de difusión..................................................................................23 
4.1.2 Colaboración co sector..................................................................................23 
4.1.3 Colaboración en proxectos de instalacións solares.......................................24 
4.1.4 Implantación de ordenanzas municipais sobre preinstalación e/ou instalación 
de enerxía solar térmica nos concellos de Galicia..................................................24 
4.1.5 Análise técnica das solicitudes de axudas de enerxías renovábeis..............24 

 
4.2 DESENVOLVEMENTO DA ENERXÍA EÓLICA.....................................................25 

4.2.1 Seguimento do “Plan eólico de Galicia”.........................................................25 
4.2.2 Parques eólicos singulares nos concellos.....................................................26 
4.2.3 Estudos de potencial eólico...........................................................................26 

 
4.3 FOMENTO E PROMOCIÓN DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS...............................26 
 
4.4 DIRECCIÓN TÉCNICA DO PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL DE 
SOTAVENTO................................................................................................................27 
 
 
5 USO RACIONAL DA ENERXÍA.....................................................................28 



Memoria de Actividades 

 2 

 
5.1 AUDITORÍAS ENERXÉTICAS EN PEMES E INDUSTRIAS.................................28 
 
5.2 CONVENIO CON CEMENTOS COSMOS, S.A.....................................................29 
 
5.3 CONVENIO CO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)...............................29 
 
5.4 PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN E RACIONALIZACIÓN DO GASTO 
ENERXÉTICO MUNICIPAL. CONVENIO INEGA – BANCO DE CRÉDITO LOCAL....29 
 
5.5 ASESORÍA ENERXÉTICA Á “CIDADE DA CULTURA”.........................................30 
 
5.6 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BEGASA................................................30 
 
5.7 CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN PROXECTO HOME........30 
 
5.8 CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DAS VIVENDAS................................................31 
 
5.9 CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN NO USO RACIONAL DA 
ENERXÍA.......................................................................................................................31 
 
 
6 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.......................................................................32 
 
6.1 CAMPAÑA DE FOMENTO DA ENERXÍA SOLAR EN CENTROS 
EDUCATIVOS...............................................................................................................33 
 
6.2 PREMIOS DE ENERXÍAS RENOVÁBEIS.............................................................33 
 
6.3 CAMPAÑA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FOMENTO DA ENERXÍA 
SOLAR..........................................................................................................................34 
 
6.4 POSTA EN MARCHA DO SERVIZO DE INFORMACIÓN.....................................34 
 
6.5 ELABORACIÓN DUN LIBRO SOBRE ENERXÍA SOLAR TÉRMICA....................35 
 
6.6 DIFUSIÓN DE DIVERSO MATERIAL RELACIONADO COA ENERXÍA SOLAR..35 
 
6.7 LIÑA DE INFORMACIÓN SOBRE ENERXÍA SOLAR...........................................35 
 
6.8 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS...........................35 

6.8.1 Edición dun CD divulgativo............................................................................35 
6.8.2 Exposición itinerante “A través das enerxías”...............................................36 

 
6.9 CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN NO USO RACIONAL DA 
ENERXÍA.......................................................................................................................37 

6.9.1 Día mundial da eficiencia enerxética.............................................................37 
6.9.2 Campañas de orientación e fomento do uso racional da enerxía, sector 
doméstico e servizos...............................................................................................37 
6.9.3 Elaboración e distribución de 240 000 exemplares da Guía práctica da 
enerxía....................................................................................................................38 

 
6.10 ELABORACIÓN DUN CATÁLOGO DE PUBLICACIÓNS....................................39 
 



 
 

 3

 

 
7 PROGRAMA FORMATIVO............................................................................40 
 
 
8 SEGUIMENTO DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE E DO MEDIO 
NATURAL ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 E O REGULAMENTO 
COMUNITARIO 761/2001 (EMAS)..........................................................................43 
 
9 PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS EUROPEOS............................................44 

9.1 Proxecto FINANCE...........................................................................................45 
9.2 Proxecto ENERSILVA......................................................................................45 

 
10 ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓNS EMPRESARIAIS EN NOVOS 
PARQUES EÓLICOS.................................................................................................46 
 
 
ANEXO I: O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA......................................47 
 
1 NATUREZA E FUNCIÓNS........................................................................................47 
 
2 ÓRGANOS DE GOBERNO DO INSTITUTO............................................................50 
 
3 ESTRUTURA DO INSTITUTO..................................................................................51 

3.1 Departamento de Secretaría e Servizos Xerais...............................................51 
3.2 Departamento de Enerxía e Planificación Enerxética......................................52 
 

 
ANEXO II: PUBLICACIÓNS DO INEGA NO ANO 2005....................................53 



Memoria de Actividades 

 4 

1 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 dende fóra”. 

As vinculacións dos seres humanos, nas súas actividades económicas, coa 

natureza, poden expresarse 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, dende 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 relacionar coa biosfera. Estas mudanzas son especialmente 

significativas no que se refire á circulación dos fluxos de enerxía e materiais, 

podendo afirmar que cada sistema económico incorpora un modelo enerxético. 

Coa revolución industrial comézase a definir aquel onde as enerxías fósiles e 

fisicoquímicas van tomando o relevo das naturais, con tempos de recuperación 

tan prolongados que se revelan 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, manifestándose o problema de forma universal. As sociedades 

construídas sobre este modelo son consumidoras de cantidades de enerxía 

sen precedentes, caracterizándose por unha gran mobilidade persoal, a 

emerxencia dun mercado mundial e a xeneralización da degradación do 

ambiente.  
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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 input enerxético para a obtención da súa produción, 

achégao ao enfrontamento cunha situación crítica, na que a solución non pode 

abandonarse á tecnoloxía ou 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 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 Galicia. Por iso débese 

impulsar a realización de estudos sobre diversos temas enerxéticos, a 

divulgación e concienciación dos problemas enerxéticos e as posibilidades 

de combatelos, a colaboración e o asesoramento nos diferentes eidos da 

administración, das empresas ou colectivos sociais para a resolución de 

problemas de índole enerxética e, particularmente, na extensión de 

políticas de aforro e eficiencia enerxéticas e o impulso das enerxías 

renovábeis, o emprendemento e o apoio a 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 enerxías 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, axudar a facelos posíbeis. 
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No ano 2005 realizáronse un bo número de actividades dirixidas aos fins 

expostos. Foi este un ano de cambios nos órganos de dirección do INEGA, 

parellos aos cambios no goberno da Xunta de Galicia. Mais estes cambios 

non paralizaron o labor que os/as traballadores/as do INEGA veñen 

facendo dende hai anos. A experiencia pasada sérvenos hoxe para sermos 

máis ambiciosos e crer en novos proxectos e iniciativas nos próximos 

tempos que respondan ás necesidades da sociedade galega actual. 

Agora damos conta dos resultados do último ano nesta memoria de 

actividades 2005, 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.  
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2 SITUACIÓN ENERXÉTICA DE GALICIA 
 

O sector enerxético ten para Galicia un elevado valor estratéxico, tal e como 

reflicte a súa considerábel achega ao Produto Interior Bruto (PIB) de 

aproximadamente un 8%. 
 

A capacidade de xeración de enerxía eléctrica instalada en Galicia no ano 2004 

foi do 11,6% do total do Estado. Estas cifra e o estudo comparativo da 

superficie e da poboación galega en relación coa española mostran que a nosa 

Comunidade ocupa un espazo estratéxico nun sector esencial para o 

desenvolvemento dun país. 
 

Galicia dispón dunha gran capacidade para transformar enerxía. Isto quere dicir 

que a súa infraestrutura transformadora-produtiva non só actúa sobre os 

recursos propios, senón tamén sobre os produtos primarios procedentes do 

exterior, incluídos os refinos de petróleo. Analizando o diagrama dos fluxos 

enerxéticos de Galicia no ano 2004 apreciamos que o 77% da enerxía primaria 

que se transforma na nosa Comunidade provén do exterior. 

 

Fonte: INEGA 

258 Importación
η (1) 1.300 Térmicas GALICIA

476 Hidráulica
PETRÓLEO Cru de petróleo 5.067 46 Minihidráulica 1.524 Electricidade

Prod. petrolíferos (2) 1.972 357 Eólica 1.915 Calor
CARBÓN 2.108 35% 17 Biomasa 8 Biocombustíbeis
GAS NATURAL (3) 537 82% 2.493 129 Cox. prod. petrol. 2.544 Prod. Petrolíferos
BIOMASA (4) 119 59% 71 Cox. gas natural 5.991 TOTAL
ELECTRICIDADE 258 100% 62 Residuos
TOTAL 10.061 75% 2 Outros (7)

2.718 Total Electricidade
294 Biomasa
963 Prod. petrol.
370 Gas natural
270 Residuos

CARBÓN 1.556 35% 7 Carbón
AUGA (5) Gran Hidráulica 483 11 Outros (7)

Minihidráulica 47 1.915 Total Calor
BIOMASA (6) 463 67% 1.265 70 Biocombustíbeis 147 EXPORTACIÓN
RESIDUOS 117 37% 2.686 Gasóleos Perdas electr.

VENTO (5) 370 96% 1.234 Gasolinas en transporte 1.047 Electricidade
TOTAL 3.036 58% 370 Fuel óleos e distribución 62 Biocombustíbeis

104 GLP 2.092 Prod. Petrolíferos
192 Coque 3.201 TOTAL

50 Querosenos
4.636 Total Prod. petrol.

SUMA TOTAL 3.758 9.339 TOTAL

3. DIAGRAMA DE FLUXOS ENERXÉTICOS 2004 (ktep) 
ENERXÍA PRIMARIA PERDAS DISPOÑÍBEL CONSUMO

IMPORTACIÓN

86%

GALEGA

98%

13.097

NOTA: Na 1ª transformación do cru de petróleo xéranse unhas enerxías residuais que se converten en electricidade e calor na 2ª transformación
(1) η é o rendemento global da transformación da enerxía primaria en electricidade, calor, produtos petrolíferos e biocombustíbeis
(2) Inclúese a porcentaxe correspondente de biocombustíbeis como aditivos nas gasolinas
(3) Para o gas natural tómase como referencia o poder calorífico inferior (PCI)
(4)  Cereais e alcois importados para xerar biocombustíbeis
(5) A enerxía primaria da auga e do vento considérase como a electricidade xerada sen descontar os autoconsumos da central
(6) Biomasa e residuos da biomasa
(7) Enerxía xerada con gas natural e produtos petrolíferos utilizados como apoio en centrais de biomasa e residuos
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Esta tendencia á importación de enerxía primaria salientarase co paso dos 

próximos anos, xa que nun prazo de dous anos os lignitos de Meirama e As 

Pontes xa non serán explotábeis economicamente falando, e as súas centrais 

continuarán traballando con carbón importado.  

 

No ano 2004, o consumo galego acadou o 64% do total dos produtos 

enerxéticos  dispoñíbeis e o 56% da electricidade utilizábel. Este último dato, 

analizado illadamente, é o causante de que en Galicia se asentase a idea de 

que somos  excedentarios en enerxía eléctrica. Esta tese é claramente falsa e 

errónea, porque obvia que a devandita capacidade de produción eléctrica a 

garante o uso que se fai na nosa Comunidade de fontes de enerxía de carácter 

externo. Coa explotación dos recursos autóctonos galegos non cubririamos nin 

tan sequera as nosas necesidades de electricidade e calor. É necesario, en 

consecuencia, acudir ao exterior para mercar unha boa parte dos produtos 

enerxéticos para pechar os déficits de demanda existentes. 

 

A estratexia que se está a seguir dende o INEGA é intentar non incrementar 

esa dependencia impulsando o desenvolvemento, a instalación e o uso de 

fontes renovábeis, fomentando un escenario que cumpre perfectamente coas 

liñas enmarcadas dentro do “desenvolvemento sostíbel” e coas 

recomendacións xurdidas tras o cumio de Kyoto. 

 

A xestión dos recursos enerxéticos dun país é un factor clave na súa expansión 

empresarial e, polo tanto, na súa actividade económica. Ademais, o 

aproveitamento deses recursos entra dentro do desenvolvemento sostíbel, o 

que leva a que as políticas públicas estean determinadas pola busca dun 

balance equilibrado entre crecemento económico e respecto ao medio. 
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3 PLAN DE MELLORA DA INFORMACIÓN ENERXÉTICA 
 

As variacións no escenario enerxético impulsaron unha revisión das liñas de 

obtención de información do sector para adaptarse a unha sociedade máis 

competitiva, e polo tanto, máis demandante de información.  

 

Fanse necesario artellar, polo tanto, estudos e proxectos en profundidade para 

coñecer de primeira man a vertebración e o comportamento enerxético do 

sector público e privado en Galicia, co fin de tomar as medidas oportunas a prol 

do uso racional da enerxía e do fomento das fontes renovábeis. 

3.1 Sistema de Captación e Procesamento dos Datos Enerxéticos 
de Galicia (SICAPDE) 
 
A Orde do 29 de xullo de 2002 regulamenta o procedemento para a captación e 

o procesamento dos datos de produción enerxética de Galicia correspondentes 

ás instalacións acollidas ao réxime especial de produción de enerxía eléctrica. 

A execución práctica da devandita norma concrétase no desenvolvemento do 

“Sistema informático de captación e procesamento de datos enerxéticos” 
(SICAPDE), unha ferramenta que recolle e integra toda a información relevante 

relacionada coa produción e co vertido de enerxía á rede por parte de cada un 

dos xeradores especiais de potencia maior de 1 MW en Galicia. 
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3.1.1 Situación actual do SICAPDE 
 
Dende a posta en marcha do SICAPDE incorporáronse ao mesmo todas as 
novas centrais e, na actualidade, xa se dispón de conexión con 236 centrais do 
réxime especial de Galicia (97,5% da potencia instalada) tal e como mostra a 
táboa seguinte: 
 

 
 
 

(MW) PORCENTAXE (MW) PORCENTAXE (MW) PORCENTAXE

PARQUES EÓLICOS 102 2347,99 100 2331,1 99,28% 1 0,30 0,01% 1 16,6 0,71%

COXERACIÓN 104 527,18 76 486,43 92,27% 17 13,60 2,58% 11 27,2 5,15%

CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS - RÉXIME ESPECIAL 86 370,45 52 343,34 92,68% 29 10,8 2,93% 5 16,3 4,39%

OUTRAS R.E. (BIOMASA, SOLAR E RESIDUOS) 87 117,54 8 117,09 99,62% 79 0,45 0,38% 0 0,00 0,00%

TOTAL RÉXIME ESPECIAL 379 3363,15 236 3278 97,47% 126 25,2 0,75% 17 60 1,78%

SITUACIÓN DO SICAPDE

CENTRAIS AÍNDA NON 
DISPOÑÍBEIS

Nº
POTENCIA

CENTRAIS EXISTENTES 
EN GALICIA

CENTRAIS CONECTADAS CO 
SICAPDE

Nº
POTENCIA

CLASIFICACIÓN DAS CENTRAIS

Nº DE 
CENTRAIS

POTENCIA 
(MW)

CENTRAIS EXCLUÍDAS DO 
SICAPDE

Nº
POTENCIA
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3.1.2 Mantemento e operación do sistema 
 
O mantemento e a operación do SICAPDE durante o ano 2005 requiriu a 

realización das seguintes actividades: 

A) Inclusión de centrais novas e de réxime ordinario. 

B) Datos cuarto-horarios de exportación e importación de enerxía 

eléctrica. 

 

 Conexión telefónica 

periódica (semanal) con 

todas as centrais para 

descargar de forma 

automática os datos de 

produción e consumo de 

enerxía eléctrica 

medidos cada 15 

minutos. 

 

 Almacenamento continuo e revisión semanal dos datos descargados, 

descartando os datos incompletos e erróneos. 

 

 Conexión e descarga manual dos datos das centrais que non conecten de 

xeito automático ou que non descargasen a totalidade deses datos. 

 

 Realización dos informes mensuais de produción para os catro grupos de 

instalacións definidos: parques eólicos, centrais de coxeración, centrais 

hidroeléctricas e outras centrais. Nestes intres rematáronse os traballos 

para a posterior publicación da Análise da produción eólica galega do ano 

2004. 
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C) Informes mensuais de produción das centrais. 

 

 Revisión periódica dos informes mensuais de produción enviados por 

cada central ao SICAPDE. 

 Mantemento do programa de recepción de informes e solución de 

problemas na súa instalación, mediante atención telefónica ou a través de 

visitas ás centrais que así o soliciten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

D) Informes quincenais de vento dos parques eólicos. 

 

 Almacenamento e revisión periódica (cada 15 días) dos informes de vento 

enviados por correo polos parques eólicos. 

 Seleccionar dúas centrais e efectuar correlacións entre as súas curvas de 

produción. O resultado desta correlación poderá visualizarse, imprimirse 

ou exportarse a outras aplicacións. 

 Xerar curvas de produción a partir de correlacións realizadas, podendo 

comparar as curvas real e estimada de produción. Poderanse visualizar, 

imprimir ou exportar a outras aplicacións. 
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3.1.3 Novos proxectos no SICAPDE 

 
A) Modelos de predición en centrais hidroeléctricas. 
 
As centrais hidroeléctricas presentan unha elevada variabilidade na produción. 
Esta variabilidade non depende só das condicións naturais senón dos prezos 
de venda da enerxía nas distintas horas do día (horas punta e val), así como da 
capacidade de regulación da súa produción mediante a apertura e o peche dos 
encoros. 

Aínda que esta variabilidade é difícil de cuantificar ao depender de varios 
factores, pódense estabelecer modelos simples de produción segundo os 
diferentes horarios de funcionamento e da época do ano. 
 
Por iso, e a través dos históricos de produción obtidos polo SICAPDE iniciouse 
neste ano 2005 o desenvolvemento de modelos de predición da xeración en 
función dos devanditos parámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Modelos de predición en centrais de coxeración. 
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No caso das centrais eléctricas de réxime especial alimentadas con 
combustíbeis convencionais (gasóleo, gas, fuel), é dicir, as centrais de 
coxeración, a produción é bastante constante e predicíbel. 

Porén, esta produción non está exenta de certo grao de variabilidade derivada 
da correspondente variación dos prezos dos combustíbeis xa que, dependendo 
da lexislación aplicábel en cada caso, pódense alcanzar niveis de prezo nos 
que sexa máis vantaxoso para as industrias adquirir a enerxía eléctrica na rede 
en lugar de xerala nas súas propias instalacións. 

Por todo iso, o estudo da produción das centrais de coxeración a través da 
información recollida continuamente polo SICAPDE, permitiu iniciar o 
estabelecemento de modelos de predición da produción e da variabilidade na 
oferta e na demanda total de enerxía eléctrica. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Creación de mapas de recurso eólico de Galicia. 

Cos datos de vento recibidos a través dos parques eólicos e das estacións 
anemométricas do INEGA nas distintas zonas de Galicia, poden realizarse 
mapas de recurso eólico de Galicia que poden servir de base para a realización 
de estudos de potencial eólico por zonas. 

CURVA DIARIA DE PRODUCIÓN E CONSUMO DE ENERXÍA ELÉCTRICA
DAS INDUSTRIAS CON CENTRAIS DE COXERACIÓN DE GASÓLEO

(12-1-2004)
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O primeiro paso para a elaboración dos mapas de recurso eólico de Galicia 
levouse a cabo neste ano 2005 mediante a elaboración da “Análise de 
clasificacións sinópticas asociadas a distintas configuracións de vento en 
Galicia” na que se clasifican as situacións sinópticas de presión así como, a 
súa frecuencia de aparición. 

3.2 Atlas enerxético: mantemento e actualización 
 
Co fin de dispoñer da información precisa que lle permita á Administración, non 
só coñecer a situación ou o grado de desenvolvemento das infraestruturas 
enerxéticas, senón tamén, servir de base para a elaboración de plans ou liñas 
de actuación que favorezan unha evolución máis equilibrada e competitiva do 
sistema enerxético, diminuíndo os riscos da subministración e aumentando a 
súa calidade, o INEGA desenvolve dende o ano 2002 o “Atlas enerxético de 
Galicia”, unha ferramenta informática no que se describe e se define, dun xeito 
detallado e minucioso, o complexo sistema da estrutura enerxética existente na 
nosa Comunidade, dende o coñecemento dos recursos primarios, tanto 
autóctonos como de importación, até o seu uso final polos consumidores, 
pasando pola súa transformación e a loxística da súa distribución.  
 
Rematada xa a primeira fase de implantación deste “Atlas enerxético”, estase a 
desenvolver a segunda fase na que se pretende aumentar a información das 
instalacións enerxéticas introducindo as reformas, ampliacións ou novas 
instalacións, deste xeito, durante o ano 2005 finalizouse a incorporación dos 
datos de Unión Fenosa S.A., ademais estabeleceuse un procedemento 
periódico de actualización tanto cos operadores enerxéticos como coa Dirección 
Xeral de Industria e Enerxía, que permite manter esta ferramenta actualizada en 
todo momento.  

3.3 Estudos sectoriais 
 

Os estudos enerxéticos sectoriais permiten obter múltiples datos, tales como a 

distribución do consumo por fontes enerxéticas, por equipos, ou por ciclos 

produtivos; a potencia eléctrica instalada; a porcentaxe de consumo; o aforro 

por medidas de mellora, etc., nun sector determinado do tecido industrial 

galego.  
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Na estrutura de custos de todos eles a enerxía ten un peso específico. A partir 

da selección dunha mostra representativa, analízanse en cada sector as 

diferentes tecnoloxías implantadas e as propostas de mellora, incluíndo 

tecnoloxías innovadoras, permitindo o cálculo das porcentaxes máis 

significativas do uso da enerxía e posibilitando á súa comparación con 

instalacións ou usos similares, co fin de propoñer medidas de aforro efectivas. 

 

A publicación dos resultados destes estudos, nos que os datos están 

protexidos polo segredo estatístico, axúdalles aos xestores a coñecer 

posibilidades de aforro nas súas empresas e, polo tanto, facilítalles a toma de 

decisións neste ámbito. 

 

Como continuación aos estudos realizados nos anos 

anteriores, durante 2005, publicouse o Estudo de 

optimización enerxética no sector conserveiro, e está en 

proceso de elaboración, ademais, o estudo do sector 

municipal. 

  

3.4 Colaboración coas industrias galegas afectadas polo plan 
nacional de asignación de dereitos de emisión de gases de efecto 
invernadoiro e publicación dunha guía. 
 
O protocolo de Kyoto é un acordo internacional que pretende garantir un 

compromiso mundial para a loita contra o fenómeno do cambio climático a 

través da redución das emisións de gases de efecto invernadoiro. O principal 

gas é o dióxido de carbono derivado da maioría das actividades industriais e, 

en concreto, da xeración de electricidade a partir de combustíbeis fósiles. 

A Unión Europea comprometeuse a reducir as emisións en 2012 nun 8% 

respecto aos niveis de 1990. Este obxectivo é repartido entre todos os estados 

membros en función do seu desenvolvemento industrial. Para o Estado español 

o aumento da contaminación limítase a un 15% até 2012 en relacións aos 

niveis de 1990. 
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O Estado español aumentou os niveis contaminantes dende 1990 en máis dun 

38%, vinte e tres puntos por riba do seu obxectivo, e as emisións do sector 

enerxético foron máis do 77% do total de emisións do Estado. 

Neste ano 2005 púxose en marcha en Europa un mercado de compravenda de 

dereitos de emisións, no que as empresas que contaminen por debaixo dos 

límites que lle foron asignados poden vender esta parte sobrante. Aquelas que 

os superen terán que acudir ao mercado e mercar os dereitos de emisión que 

precisen. Na actualidade a tonelada de CO2 ten un prezo entre 20 e 25 €. 

 

A Xunta elaborou o “Inventario de emisións de gases de efecto invernadoiro en 

Galicia”, e, en base aos datos que figuran neste documento, comprobouse que 

as emisións de CO2 medraron na nosa Comunidade dende o período de 

referencia nun 27%. Esta porcentaxe é inferior á media española, pero moi 

superior aos valores de referencia marcados pola Unión Europea (15%). 

 

En Galicia na actualidade existen 52 instalacións enerxéticas afectadas pola 

directiva, e o seu cumprimento pode afectar á competitividade de moitas destas 

instalacións, polo que dende o INEGA ofreceuse un servizo de asesoría sobre 

aforro e eficiencia enerxética e sobre a compravenda dos dereitos de emisións. 

Realizouse, ademais, un seguimento da evolución das 

emisións de CO2 e doutras substancias contaminantes 

asociadas á actividade enerxética en Galicia, e 

deseñáronse estratexias para mitigar o cambio climático, 

como o fomento das enerxías renovábeis, plans de aforro e 

eficiencia enerxética, certificación enerxética de vivendas, 

ou campañas de xestión da demanda, entre outros. 

Así mesmo, en xullo de 2005 presentouse un caderno 
divulgativo sobre o protocolo de Kyoto e a lexislación europea, española e 
galega no que se recollen medidas encamiñadas a reducir as emisións dos 
gases causantes do efecto invernadoiro. 
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3.5 Observatorio de análise da variación de prezos dos produtos 
enerxéticos e da súa repercusión en produtos finais e na 
competitividade das empresas  
 

Durante este ano 2005 elaborouse un caderno informativo cunha periodicidade 

trimestral, en colaboración co Departamento de Métodos Cuantitativos para a 

Economía e a Empresa da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 

da Universidade de Santiago de Compostela, no que se avalían e analizan os 

cambios e as flutuacións nos prezos dos produtos enerxéticos (petróleo e 

derivados, gas natural, carbón, mercado por xunto da electricidade (POOL), 

tarifas eléctricas) e a súa repercusión nos prezos finais dos produtos 

manufacturados en Galicia.  

3.6 Análise da calidade da subministración de enerxía eléctrica por 
comarcas 
 

O “Atlas Enerxético de Galicia” permite coñecer a situación real da infraestrutura 
eléctrica de Galicia. A partir desta información e a proposta da Dirección Xeral 
de Industria e Enerxía  da Xunta de Galicia, o INEGA vén realizando a análise 
da subministración da calidade eléctrica por comarcas. Estes estudos 
realízanse naquelas áreas que continúan presentando niveis de calidade inferior 
aos regulamentarios, co obxectivo de poder estabelecer a orde de prioridade 
das obras que se van realizar nos plans de calidade xa estabelecidos. 

 
Durante este ano 2005 rematouse o estudo correspondente á provincia de 
Ourense, e está pendente de finalización o da provincia de Lugo. 
 
3.7 Proposta de desenvolvemento de infraestrutura gasista nas 
instalacións de coxeración 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, identificáronse aquelas empresas galegas con maiores consumos de 
combustíbeis derivados do petróleo e analizouse a viabilidade técnico-
económica dunha posíbel substitución destes combustíbeis por gas natural, ben 
mediante a subministración mediante rede canalizada ou mediante a 
construción de plantas de gas natural licuado. 
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Este estudo fíxose extensivo ás instalacións de coxeración, xa que o novo Real 
decreto 436/2004, que regula o réxime económico das instalacións en réxime 
especial, prima en maior medida as instalacións de gas natural en detrimento 
das de gasóleo e fuel óleo, e isto aféctalle á súa viabilidade.  

 

 
Esta situación verase favorecida pola próxima entrada en funcionamento da 

planta regasificadora de Mugardos, que reducirá considerabelmente o custo de 

transporte do gas natural licuado, mellorando notabelmente as marxes de 

rendibilidade destas plantas.  

3.8 Balance enerxético de Galicia do ano 2004 
 
Durante o ano 2005 elaborouse o Balance enerxético de Galicia 

correspondente ao ano 2004, pendente nestes intres da súa publicación. 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 optimización 

enerxética. 

3.9 Realización de enquisas enerxéticas e actualización da base de 
datos enerxéticos de industrias e empresas de servizos 

 

O INEGA realizou durante este ano 2005 máis de 400 enquisas enerxéticas en 

empresas con consumo 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 consumos enerxéticos específicos dos 
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distintos sistemas produtivos e realízanse análises comparativas sobre o custo 

da enerxía na elaboración final de produtos. Esta información é unha ferramenta 

fundamental para poder realizar plans de aforro e eficiencia nos distintos 

sectores industriais de Galicia, e para poder desenvolver o Observatorio 

Enerxético.  

3.10 Colaboración na realización dos libros Estratexia galega fronte 
ao cambio climático e Estratexia galega de desenvolvemento 
sostíbel (EGDS) 
 
Ao longo do ano 2005 o INEGA colaborou 

coa Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostíbel, en concreto 

coa Dirección Xeral de Desenvolvemento 

Sostíbel, na elaboración destas 

publicacións.  

Por un lado a Estratexia galega fronte ao cambio climático trata de estabelecer 

unha estratexia que hai que seguir dentro de Galicia para combater o cambio 

climático mentres que a EGDS intenta plasmar na realidade social de Galicia o 

concepto de desenvolvemento sostíbel.  

3.11 Promoción da construción dunha planta de fabricación de 
biodiésel en Galicia 
 
Os biocombustíbeis líquidos destinados ao sector do automóbil obtéñense a 
partir de biomasa vexetal. O principal inconveniente co que se atopan as redes 
de comercialización dos biocombustíbeis no sector do transporte é o alto custo 
de fabricación. Na actualidade soamente é viábel a súa comercialización se se 
aplican, polo menos até que se creen as condicións propicias para o 
investimento, sistemas de axudas como as fiscais que reducen o tipo de 
imposto especial aplicábel aos biocombustíbeis de orixe agrícola. 

 
A UE pretende a substitución do 20% das gasolinas e dos gasóleos para 
transporte por estrada por combustíbeis alternativos en 2020. A Directiva CE 
30/2003, do 8 de maio, estabelece un mínimo nivel de biocombustíbel sobre a 
venda de combustíbeis do 2% para 2005 e do 5,75% para 2010. 
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No Estado español a situación dos biocarburantes viuse favorecida pola 
exención fiscal do imposto especial de hidrocarburos (Lei 53/2002), e isto 
permítelles ter un prezo similar ao do gasóleo A. 

 
Por todo iso, durante o ano 2005, o INEGA colaborou con distintos promotores 
nos labores de análise da viabilidade técnico-económica deste tipo de plantas, 
facendo especial fincapé na posibilidade de producir biodiésel a partir de 
aceites vexetais sucios (procedentes de fritadas) que serían subministrados 
polas empresas xestoras de residuos. 
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4 DESENVOLVEMENTO DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS 
 

A diferenza do século XX, no que primaron 

os combustíbeis fósiles na produción 

enerxética,  a limitación das súas reservas e 

o seu encarecemento, ademais dos 

problemas ambientais vinculados co seu 

aproveitamento (chuvia ácida, cambio 

climático, etc.), o século XXI, segundo 

indican a maior parte dos expertos, abrirá unha nova etapa na que a 

conservación do medio será o eixe estratéxico ao redor do cal xirarán todas as 

decisións políticas e empresariais, tendendo cara á eficiencia enerxética 

(obtendo os mesmos produtos consumindo menos) e fomentando a produción 

de enerxías renovábeis que reduzan a dependencia dos combustíbeis fósiles. 

 

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 o Estado español –nun 29% de 

consumo eléctrico procedente deste tipo de enerxías. 

 

 Ademais, nesa data máis de 4000 persoas 

traballarán directamente no ámbito das enerxías 

renovábeis.  

Polo tanto, estamos a falar dun sector estratéxico 

que contribúe a garantir a subministración 

enerxética e á mellora da eficiencia, que estimula 

a innovación tecnolóxica e incrementa a actividade industrial, e que permite, 

ademais, reducir a emisión de gases. A consolidación do plan evitará a 

chegada anual á atmosfera de 9 millóns de toneladas de CO2. 
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4.1 PROGRAMA DE FOMENTO DA ENERXÍA SOLAR 
 

Aínda que os niveis de radiación en Galicia son inferiores aos do sur do Estado 

-o termo medio diario na nosa Comunidade oscila entre os 3,2 e os 4,2 

quilowatts por hora por metro cadrado, fronte aos 5 quilowatts por hora en 

Andalucía – non se debe considerar inadecuado o aproveitamento desta fonte 

enerxética, como nos demostra o feito de que un país do norte como Alemaña 

xestiona o maior parque de xeración solar de toda a Unión Europea. 

 

O “Programa de fomento da enerxía solar” en Galicia define o actual 

escenario enerxético existente e as pautas que se deben seguir para alcanzar 

un desenvolvemento pleno desta fonte. Este proxecto analiza entre outros 

aspectos: o pulo da formación entre o colectivo de instaladores; a consolidación 

deste segmento empresarial e profesional e a súa promoción como nova fonte 

de emprego emerxente que precisa profesionais e pequenas e medianas 

empresas expertas en instalación e mantemento de paneis; a adecuación das 

novas edificacións a un maior aproveitamento das horas de influencia solar en 

liña coas medidas inscritas no concepto de “arquitectura bioclimática”; o 

estímulo da preocupación cidadá por unha correcta xestión dos recursos e o 

fomento, entre a poboación xuvenil, do coñecemento da enerxía solar. 

4.1.1 Actividades de difusión  
 
Dentro do “Programa de fomento da enerxía solar” englóbanse diversas 

actividades para a difusión desta fonte de enerxía en Galicia. Un resumo das 

mesmas pódese atopar no apartado 6 “Actividades de difusión”. 

4.1.2 Colaboración co sector 
 

Leváronse a cabo diversas actuacións de colaboración co sector dos 

instaladores de enerxía solar e, en especial, realizáronse diferentes xuntanzas 

que permitiron debater cuestións de importancia que condicionan o 

afianzamento deste sector como a mellora das canles de distribución, aspectos 

de formación e información, etc.  
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4.1.3 Colaboración en proxectos de instalacións solares 
 

Ao longo do ano 2005 o INEGA colaborou en 22 

proxectos de instalacións solares térmicas ou 

fotovoltaicas, tanto pertencentes a organismos 

públicos (concellos, outras consellarías, etc.) como 

a empresas privadas, en función das súas 

características. Esta tarefa consiste no 

asesoramento técnico e administrativo, na 

elaboración de estudos de viabilidade e noutros 

traballos que lles facilitan aos promotores das 

instalacións a súa implantación. 

4.1.4 Implantación de ordenanzas municipais sobre preinstalación 
e/ou instalación de enerxía solar térmica nos concellos de Galicia 

 

Unha vez facilitado o modelo de ordenanza sobre (pre)instalación de enerxía 
solar térmica aos concellos galegos, continuouse cos contactos coas 
administracións locais para impulsar a adopción deste tipo de normativas, co fin 
de abrir o debate e promover a reflexión sobre estes temas entre os 
representantes municipais. 

4.1.5 Análise técnica das solicitudes de axudas de enerxías 
renovábeis 

 
No ano 2005 o INEGA elaborou unha liña de axudas para a implantación de 
instalacións de enerxía solar, consistente na subsidiación de parte do xuro 
correspondente ao financiamento solicitado en diferentes entidades bancarias 
para a execución destas instalacións.  
 

Dentro desta liña de axudas á enerxía solar do 
Instituto Enerxético de Galicia, baseada na 
Resolución do 16 de xuño (DOG do 27/06/05), 
levouse a cabo a avaliación técnica de 139 
solicitudes para a obtención de financiamento 
subsidiado. 
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Tamén se avaliaron 67 proxectos presentados ás axudas a instalacións de 
aproveitamento de enerxía solar para concellos da Consellería de Innovación e 
Industria. 

4.2 DESENVOLVEMENTO DA ENERXÍA EÓLICA  
 

4.2.1 Seguimento do “Plan eólico de Galicia” 
 

A Colaboración coa Consellería de Innovación e Industria 
 

En relación á colaboración do INEGA coa Consellería de Innovación e Industria 

para o desenvolvemento do “Plan eólico de Galicia”, elaboráronse tanto os 

informes xerais da situación do devandito plan coma outro tipo de informes 

específicos, segundo as necesidades da Consellería. 

 

O Instituto tamén fixo o seguimento dos convenios asinados con Red Eléctrica 

de España, Unión FENOSA e Viesgo para a execución de infraestruturas 

eléctricas relacionadas coa implantación dos parques eólicos en Galicia. 

B Análise técnica das solicitudes de parques eólicos singulares 
 
O INEGA analizou tecnicamente as solicitudes de parques eólicos singulares 
correspondentes á convocatoria do ano 2005, segundo a orde da Consellería 
de Innovación e Industria de 17 de decembro de 2004. 
 
C Modificación do Plan Sectorial Eólico de Galicia 
 
Ao longo de 2005, e tal e como se estabelece no Decreto 302/2001, polo que 
se regula o aproveitamento eólico en Galicia, realizouse unha revisión do Plan 
Sectorial Eólico de Galicia, modificación que foi realizada polo INEGA e a 
Consellería de Innovación e Industria, en base a un convenio asinado para tal 
fin. 
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4.2.2 Parques eólicos singulares nos concellos 
 

O Decreto 302/2001, que regula o 

aproveitamento da enerxía eólica en Galicia, 

crea a figura dos parques eólicos singulares, 

promovidos polos concellos. Estas instalacións 

caracterízanse por estaren asociadas ao 

autoconsumo municipal e ser de pequena 

potencia, limitada a 3 MW, o que posibilita a súa interconexión con liñas de 

media tensión.  

O INEGA apoiou os concellos interesados na implantación deste tipo de 

miniparques a través da colaboración no desenvolvemento de 5 proxectos 

(durante a fase de promoción, tramitación administrativa e construción) e na 

elaboración de 10 estudos de potencial eólico. 

 

4.2.3 Estudos de potencial eólico 
 

O INEGA elabora análises de viabilidade da implantación de parques eólicos, 
estudos de potencial eólico para diversos organismos e empresas. Durante o 
ano 2005 o INEGA elaborou estudos para as empresas do sector eólico SAN 
MIGUEL GRUPO e FERSA. 

4.3 FOMENTO E PROMOCIÓN DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS  
 

Durante 2005 difundíronse libros, 

caderniños, trípticos, e demais material 

divulgativo co fin de promover entre a 

cidadanía e as propias empresas e 

institucións o uso de fontes de enerxía 

renovábeis. Un resumo das mesmas 

pódese atopar no apartado 6 “Actividades 

de difusión”. 
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4.4 DIRECCIÓN TÉCNICA DO PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL DE 
SOTAVENTO 

 

O Instituto Enerxético de Galicia é a institución 

encargada da dirección técnica do parque 

eólico experimental de Sotavento. Dentro das 

actuacións asociadas a este labor, cómpre 

destacarmos: 

a) Tarefas de xestión e explotación do parque 

eólico. 

b) Estudos técnicos de compatibilidade electromagnética, balance enerxético 

do parque e calidade 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) Dirección técnica de proxectos fin de carreira levados a cabo no parque 

eólico experimental de Sotavento. 

f) Colaboración en actividades de comunicación, difusión e formación. 
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5 USO RACIONAL DA ENERXÍA 
 

En Galicia, pese a que a maior consumidora de enerxía 

final é a industria, que acapara cerca do 42,5% do total, 

seguida do transporte co 33,5%, e dos fogares co 10,1%, 

as maiores taxas de aumento de consumo rexístranse no 

sector residencial e no transporte debido ás melloras no 

equipamento de electrodomésticos e na confortabilidade 

das casas, á notábel expansión urbanística derivada dun 

crecemento anual do parque de vivendas superior aos 

35 000 pisos, á maior mobilidade xeográfica, ao boom do parque 

automobilístico e á mellora da rede viaria. 

 

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, realizando 

proxectos, estudos sectoriais, prediagnoses e campañas informativas, co 

obxectivo último de limitar as emisións de gases contaminantes á atmosfera, e 

en consecuencia, evitar o quecemento do planeta e frear o cambio climático. 

5.1 AUDITORÍAS ENERXÉTICAS EN PEMES E INDUSTRIAS 
 

O documento de traballo “Estratexia de aforro e eficiencia enerxética en España 

2004-2012”, elaborado polo Ministerio de Economía, considera prioritario 

realizar auditorías enerxéticas nas industrias para alcanzar os obxectivos 

fixados por este organismo público para o sector. 

 

Este tipo de actuacións véñense facendo no INEGA dende a súa creación. 

Neste senso, durante o ano 2005 realizáronse ao redor de 35 auditorías 

enerxéticas en industrias e pequenas e medianas empresas con consumo 

superior a 100 tep. 
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5.2 CONVENIO CON CEMENTOS COSMOS, S.A. 
 
En virtude do convenio de colaboración asinado, o INEGA realizou un estudo 
de aforro e diversificación enerxética na planta que posúe Cementos Cosmos, 
S.A. en Oural (Lugo), co fin de diminuír as emisións de gases causantes do 
efecto invernadoiro na mesma (en especial CO2). 
 
A partir dos datos históricos de consumo eléctrico e térmico da planta, da 
evolución dos prezos do mercado por xunto da electricidade e dos 
combustíbeis, do horario de funcionamento das instalacións, do proceso 
produtivo e da súa dispoñibilidade, realizouse unha auditoría tendente a reducir 
o consumo enerxético no seu proceso produtivo. 
 
Tamén se analizou a viabilidade da implantación de sistemas de produción de 
enerxía baseados no aproveitamento de recursos endóxenos como a biomasa. 
 
5.3 CONVENIO CO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 
 
O INEGA asinou un convenio de colaboración co SERGAS para o 
desenvolvemento e a aplicación das mellores tecnoloxías enerxéticas, o 
fomento do aforro, a eficiencia enerxética e o uso racional da enerxía, 
potenciando ao mesmo tempo o desenvolvemento das enerxías renovábeis; 
todo iso co obxectivo de diminuír os custos enerxéticos e favorecer a 
conservación do medio natural.  
 
Realizáronse no marco deste convenio auditorías enerxéticas en distintos 
centros hospitalarios pertencentes ao SERGAS. No ano 2006 renovarase este 
convenio e ampliarase a novos centros hospitalarios.  

5.4 PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN E RACIONALIZACIÓN DO GASTO 
ENERXÉTICO MUNICIPAL. CONVENIO INEGA – BANCO DE CRÉDITO 
LOCAL 

 

De maneira continua e ano tras ano increméntanse os gastos relacionados co 

consumo enerxético das instalacións municipais, e isto obriga a manter o 

dispendio enerxético dentro dunhas marxes controladas. O consumo medio 

municipal por habitante e ano é de 232 kWh, o que representa un gasto medio 

de 26 € habitante/ano. 
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No ano 2005 continuouse co programa de “Optimización e racionalización do 

gasto enerxético nos municipios galegos”, que contempla a realización de 

auditorías enerxéticas nas instalacións dependentes dos concellos, co fin de 

cuantificar os seus custos e determinar as medidas de aforro aplicábeis, 

sempre baixo o punto de vista dun maior e mellor aproveitamento enerxético, 

sendo a porcentaxe media de aforro que se pode alcanzar entre un 25 e un 

30% dese gasto. Para poder realizar os investimentos asociados ao “Plan de 

aforro”, o INEGA asinou un convenio co Banco de Crédito Local (BCL) polo que 

se financian proxectos que fomentan o uso racional da enerxía, a 

diversificación enerxética e as enerxías renovábeis. 

5.5 ASESORÍA ENERXÉTICA Á “CIDADE DA CULTURA” 
 

En virtude do convenio de colaboración subscrito, o INEGA asesorou á 

Fundación da Cidade da Cultura na fase de proxecto, introducindo unha serie 

de melloras que reducirán os custos enerxéticos e as emisións de gases 

contaminantes á atmosfera. En concreto,  recomendouse a instalación dunha 

central de produción simultánea de calor, frío e electricidade e o asesoramento 

nas subministracións de gas e electricidade. 

 
5.6 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BEGASA 
 
Neste ano 2005 asinouse un convenio de colaboración entre o INEGA e 
BEGASA para a realización dun número aproximado de 130 auditorías 
enerxéticas en empresas do sector servizos na provincia de Lugo. 
 
Posteriormente, está previsto que BEGASA achegue unha axuda económica 
para potenciar as melloras en aforro e eficiencia enerxética que deriven dos 
citados estudos. 
 
5.7 CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN PROXECTO HOME 
 
En virtude deste convenio realizáronse estudos de aforro enerxético e de 
viabilidade técnico-económica de implantación de aproveitamentos de enerxías 
renovábeis en todos os centros pertencentes á devandita fundación. Este tipo 
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de actuacións revisten especial importancia, non só polo potencial de aforro 
senón tamén polo seu labor divulgativo. 

5.8 CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DAS VIVENDAS  
 

O Instituto Enerxético de Galicia pretende, a través da posta en marcha na súa 

“web” do apartado “Cualificación 
enerxética  das vivendas”, 

fomentar a eficiencia  nas 

edificacións e, en consecuencia, 

aforrar enerxía e contribuír a limitar 

as emisións de CO2 á atmosfera. 

Este espazo da “páxina web” 

(www.inega.es) inclúe un 

programa informático que permite coñecer o rendemento enerxético da vivenda 

dun xeito áxil e sinxelo. Ademais oferta varias alternativas  para conseguir uns 

mellores e máis eficaces aproveitamentos da enerxía. 

O programa estabelece uns niveis de eficiencia de 6 a 10. Con esta iniciativa o 

INEGA pretende anticiparse á próxima aplicación da directiva comunitaria 

2002/91/CE e adiantarse á saída do decreto do goberno central, aínda sen 

publicar, que desenvolverá a devandita directiva, e que regulamentará a 

eficiencia enerxética nas vivendas de futura construción. O Instituto Enerxético 

de Galicia ofrécelles deste xeito aos profesionais un servizo que lles permitirá  

adaptarse a un novo marco regulador antes da súa posta en marcha.    

5.9 CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN NO USO RACIONAL 
DA ENERXÍA 
 
O INEGA desenvolveu durante este ano 2005 diversas campañas a prol do uso 

racional da enerxía dirixidas tanto á poboación en xeral coma as industrias. Ver 

apartado 6 “Actividades de difusión”. 
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6 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

Como xa indicamos anteriormente, a realidade enerxética actual introduce 

cambios transcendentais no futuro deste sector. Por unha parte temos a 

liberalización dos mercados da electricidade e do gas e o novo escenario 

competitivo que esta promove; e por outra, as recomendacións dos cumios 

ambientais, aprobadas a través de varias directivas comunitarias, que 

estabelecen a necesidade de reducir as emisións á atmosfera.  

 

Este novo escenario influíu en que un sistema como o enerxético, bastante 

opaco, tivese que adaptar as súas liñas de comunicación a unha sociedade 

máis competitiva, máis aberta e, polo tanto, máis demandante de información, 

na que o cidadán pasa a ser un suxeito activo, como elemento de decisión no 

ámbito enerxético. 

 

Co obxectivo de evitar que a información enerxética chegue distorsionada, 

principalmente debido á falta de especialización dos medios de comunicación 

no eido enerxético, e á escasa información da que dispón o cidadán dada a 

complexidade deste eido, faise necesario estruturar un sistema divulgativo 

para que, a través de conceptos moi básicos, a poboación adquira uns 

coñecementos mínimos sobre os movementos existentes neste segmento 

industrial e de servizos. 

 

Para transmitir estes conceptos, as empresas e institucións que manteñen 

relación co sector enerxético deben empregar todos os soportes ao seu 

alcance: os medios audiovisuais, que lles proporcionan 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 esta rede coma un espazo de consulta máis 

especializado.  
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6.1 CAMPAÑA DE FOMENTO DA ENERXÍA SOLAR EN CENTROS 
EDUCATIVOS 

 

Ao longo do ano 2005 continuouse coa campaña de fomento da enerxía solar 
en centros educativos, enmarcada dentro do convenio asinado entre o INEGA 
e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no ano 2002, que xa 
chegou a máis de douscentos centros entre 2002 e 2005. 
 

Baseándose nesta actuación, realizáronse 

aproximadamente 37 visitas a colexios de 

Galicia, nas que se impartiron conferencias 

sobre as diferentes enerxías renovábeis, 

demostracións prácticas do funcionamento 

das instalacións solares e nas que se 

entregou diversa documentación e material 

que lles permite aos profesores dos centros continuar co labor educativo das 

enerxías renovábeis. 

6.2 PREMIOS DE ENERXÍAS RENOVÁBEIS 
 

Co obxectivo de afondar aínda máis na formación sobre enerxías renovábeis 

nos sectores de idades máis baixos, o INEGA e a Dirección Xeral de 

Ordenación e Innovación Educativa asinaron o día 07/04/2005 unha resolución 

conxunta de convocatoria de premios á innovación educativa sobre as enerxías 

renovábeis en Galicia. Baseándose nesta convocatoria, formáronse grupos de 

traballo nos centros educativos, que podían presentar materiais relacionados 

coas enerxías renovábeis que servirán posteriormente para a súa utilización en 

todos os centros da nosa Comunidade. 

 

No que se refire aos premios para os traballos elaborados en centros de 

educación primaria, foi concedido un primeiro premio (valorado en 10 000 

euros) ao CEP CRA Nosa Señora do Faro da Coruña, e quedou deserto o 

segundo premio (valorado en 5000 euros). Estes premios consisten na entrega 

de diverso material didáctico relacionado coas enerxías renovábeis.  
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Os premios para os dous mellores traballos elaborados nos centros de 

educación secundaria foron para o IES Castro da Uz da Coruña e o  IES María 

Sarmiento de Lugo, e consistiron en sendas aulas-laboratorio de enerxías 

renovábeis (valoradas en 15 000 e 7500 euros, respectivamente), que se 

instalaron nos centros correspondentes e que servirán de base para a 

realización de prácticas demostrativas e de aprendizaxe das diferentes 

tecnoloxías relacionadas con estas fontes renovábeis. 

6.3 CAMPAÑA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FOMENTO DA 
ENERXÍA SOLAR 
 

Fíxose unha campaña en diferentes medios de 

comunicación a prol da utilización da enerxía solar na que 

se trataron diferentes aspectos como o tipo de tecnoloxía 

que se vai utilizar, custo da instalación, etc. para impulsar o 

uso desta fonte de enerxía en Galicia. 

 

A campaña basease en conceptos básicos, sinxelos e 

atractivos, co obxectivo de divulgar os valores limpos e renovábeis desta 

enerxía. Os soportes elixidos foron a televisión, a radio, “internet” e a prensa 

escrita, tendo como lema “Enerxía solar, enerxía natural”. 

 

Elaborouse ademais a Guía práctica da enerxía solar na que se recolle de 
forma divulgativa e clara como facer rendíbel este tipo de enerxías e 
información sobre subvencións e a súa instalación.  

6.4 POSTA EN MARCHA DO SERVIZO DE INFORMACIÓN 
 
O INEGA puxo en marcha en abril de 2005 un servizo de información, para 
permitirlle á cidadanía ter un acceso máis rápido e áxil a toda a información 
existente no ámbito enerxético. Para acceder a este servizo haberá que visitar 
a páxina web, que está en proceso de reestruturación para dotala de mellores e 
máis áxiles contidos.  
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6.5 ELABORACIÓN DUN LIBRO SOBRE ENERXÍA SOLAR TÉRMICA 
 

O INEGA editou un libro sobre os diversos aspectos 
relacionados coa enerxía solar térmica que foi elaborado 
ao longo do ano 2005, co obxectivo de difundir e impulsar 
esta tecnoloxía en Galicia. 
 

 

6.6 DIFUSIÓN DE DIVERSO MATERIAL RELACIONADO COA ENERXÍA 
SOLAR 
 

Ao longo do ano 2005 continuouse coa difusión de material relacionado coa 

enerxía solar, orientado tanto á poboación en xeral coma a sectores 

específicos (arquitectos, instaladores, sectores industriais, etc.).  

A finalidade desta actuación é reducir unha das barreiras máis importantes que 

lle afectan ao desenvolvemento da enerxía solar: o descoñecemento por parte 

da poboación dos diferentes aspectos desta fonte enerxética (aplicacións, 

tecnoloxía, beneficios asociados, etc.). 

6.7 LIÑA DE INFORMACIÓN SOBRE ENERXÍA SOLAR 
 

A liña de información sobre enerxía solar que ofrece o INEGA experimentou 
nos últimos meses unha crecente demanda. Ao longo do ano 2005 deuse 
resposta a cerca de 2000 consultas sobre esta fonte de enerxía tanto por parte 
de particulares coma de empresas. Esta liña de información está baseada tanto 
na comunicación telefónica como no correo electrónico, no correo ordinario e 
na atención personalizada. 

6.8 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DAS ENERXÍAS RENOVÁBEIS 
 

6.8.1 Edición dun CD divulgativo 
 

O Instituto Enerxético de Galicia editou no ano 2005 un CD educativo As 
enerxías renovábeis, o futuro nas túas mans, apoiado no desenvolvemento 
dunha aventura gráfica, trata de dar unha formación completa sobre enerxías 
renovábeis dunha forma amena para os segmentos de idade máis baixos. 
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 6.8.2 EXPOSICIÓN ITINERANTE “A TRAVÉS DAS ENERXÍAS” 
 

O día 23 de marzo de 2.004 entrou en 

funcionamento a exposición itinerante “A 

través das enerxías”, deseñada durante o 

segundo semestre do ano 2003. 

Esta exposición trata de lles dar unha 

visión global aos visitantes dos diferentes 

aspectos da enerxía (recursos, xeración, 

distribución, uso eficiente, etc.), combinando tanto materiais escritos coma 

audiovisuais e experimentais, que permiten achegarse a un mundo 

descoñecido en xeral 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 

enerxéticas 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 funcionamento da enerxía solar fotovoltaica, ou do 

que é un pila de combustíbel, etc. 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 

medio natural. 

 

Esta exposición percorreu durante o ano 2005 ao redor de 28 centros 

municipais (salas de exposicións, centros educativos, etc.), estando operativa 

nun prazo de unha a tres semanas en cada lugar.  

 

 

 



 
 

 37

 

6.9 CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN NO USO RACIONAL 
DA ENERXÍA 
 
6.9.1 Día mundial da eficiencia enerxética 
 
 O 5 de marzo de cada ano celébrase o “Día mundial da eficiencia enerxética”. 
O INEGA, coa finalidade de facer partícipe a cidadanía nesta data, emitiu a 
semana previa cuñas publicitarias en radio e spots nas televisións – todos eles 
tamén colgados na páxina web- sobre medidas para mellorar os niveis de 
aforro de enerxía nas nosas actividades diarias. Tamén se realizou un 
programa concurso na Cadea COPE que consiste na promoción do uso de 
lámpadas de baixo consumo.  
 
Esta campaña culminou o día 5 de marzo, coa publicación en todos os xornais 
galegos dun suplemento especial sobre aforro, no que se recollen aspectos 
como os incrementos do consumo e medidas para racionalizalo, os efectos de 
Kyoto, a aposta polas renovábeis, etc.  

6.9.2 Campañas de orientación e fomento do uso racional da 
enerxía, sector doméstico e servizos 
 

Existen evidencias, do descoñecemento do público en xeral sobre aspectos 

básicos da enerxía, das súas fontes, os seus usos ou o modo de aforrar ou ser 

máis eficiente. 

 

É necesario impulsar a idea de que aforro e calidade de vida son compatíbeis, 

tratando de convencer e persuadir aos galegos de que racionalizar o consumo 

enerxético e, na medida do posíbel, optar por fontes renovábeis, é moi 

beneficioso para as economías familiares e para a protección ambiental, sen 

que iso implique diminuír os nosos parámetros actuais de confortabilidade. 

 

Con este fin, durante o ano 2005 continuouse coas campañas de 2002, 2003 e 

2004 sobre aforro enerxético a través de accións informativas sobre diversos 

aspectos de interese: etiquetaxe de electrodomésticos e lámpadas de baixo 

consumo, aforro, eficiencia enerxética e liberalización, co fin de fomentar a 
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proxección nos medios, (televisión, prensa, radio, e internet) de mensaxes e 

contidos favorábeis á asunción de comportamentos que melloren a eficiencia.  

6.9.3 Elaboración e distribución de 240 000 exemplares da Guía 
práctica da enerxía 
 

Das familias galegas depende o 25% do consumo final da 

enerxía da nosa Comunidade, que se incrementa a un 

ritmo medio anual do 5%, e isto representa un custo duns 

1300 € anuais por fogar. 
 

Ademais, o sector doméstico presenta unhas condicións 

que fan moi difícil calquera tipo de actuación que presente 

unhas porcentaxes de rendibilidade aceptábeis, debido fundamentalmente a 

uns consumos individuais moi baixos e a unha gran dispersión do consumo. 

Por todo isto, elaborouse a Guía práctica da enerxía co obxectivo de 

proporcionarlles aos cidadáns a información e os coñecementos precisos que 

lles permitan racionalizar os seus consumos de enerxía. A guía recolle 

información sobre medidas de aforro enerxético, seguridade no fogar, 

liberalización de mercados enerxéticos e enerxías renovábeis. 

 

Trátase dun caderno sinxelo, de fácil lectura e comprensión, cuxo principal 

obxectivo é atraer a atención do lector e informalo das vantaxes que ofrece o 

aforro enerxético (económicas e ambientais), eliminando a idea xeneralizada 

de que as medidas de aforro enerxético supoñen un custo elevado e unha 

perda de confort. 

 

Paralelamente realizouse unha aplicación interactiva en CD-ROM da Guía 
práctica da enerxía para a súa distribución en todos os centros de ensinanza 
secundaria e para o seu uso na educación ambiental dos alumnos galegos. 

 

 

 



 
 

 39

 

6.10 ELABORACIÓN DUN CATÁLOGO DE PUBLICACIÓNS 
 

O Instituto Enerxético de Galicia centra as súas actividades 

no estudo das fontes renovábeis e na optimización dos 

recursos enerxéticos dispoñíbeis en Galicia, tendo como 

eixes fundamentais da súa filosofía e formulacións o 

desenvolvemento sostíbel, a creación de novos nichos de 

emprego, a garantía da subministración enerxética e a 

protección do contorno ambiental. 

Resultado destas accións foron a elaboración de numerosos informes e 

documentos que reflicten o interese deste Instituto por promover proxectos e 

programas que favorezan a mellora da eficiencia nas empresas, nas 

administracións e nos fogares galegos, así como o fomento do coñecemento e 

da investigación de todos os aspectos relacionados con este ámbito 

empresarial e industrial. 

 

Co obxectivo de artellar e ordenar estes documentos, o INEGA elaborou un  

catálogo, no que se compilan os estudos feitos polo Instituto ou nos que 

participou. 
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7 PROGRAMA FORMATIVO 
 
O tratado de Amsterdam, do 14 de abril de 1998, estabelece como principios 

constituíntes o fomento do desenvolvemento sostíbel e a protección e mellora 

do medio natural, alcanzándoo a través da integración das cuestións 

ambientais en todos os sectores económicos. Estes principios recóllense no 

Regulamento de disposicións xerais dos fondos estruturais (2000-2006). 

 

A enerxía é un dos elementos considerados no V Programa de Acción 

Comunitaria en materia de medio natural. De aí que a súa integración sexa 

fundamental, porque a enerxía é a base da vida e tamén o motor do 

desenvolvemento das sociedades humanas, aínda que sexa en moitos casos a 

orixe de problemas ambientais do noso planeta, especialmente nos efectos, 

nunca desexados, que está tendo o consumo enerxético no cambio climático. 

 

A contaminación por emisión de gases de efecto invernadoiro propiciou a 

presentación dos compromisos do Protocolo de Kyoto, asumidos pola Unión 

Europea. 

 

É, polo tanto, a integración ambiental no sector enerxético, un dos retos do 

século XXI para acadar o fomento do desenvolvemento sostíbel.  

 

Para lograr este obxectivo terase que ter en conta que esta integración procede 

fundamentalmente de tres niveis de decisión: A Unión Europea, a 

Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia, que 

actuando conxuntamente lograrán que as actuacións sexan financiadas polos 

fondos comunitarios. 

 

Como obxectivos específicos figuran a participación e o control do cumprimento 

da normativa ambiental da Unión Europea. 

 Para iso é fundamental organizar vías de integración, intercambiar información 

e, sobre todo, a formación das persoas involucradas dentro deste sector, dando 
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un paso adiante no reto de fomentar o desenvolvemento sostíbel da nosa 

sociedade. 

Un segmento novo como o das enerxías renovábeis necesita de profesionais 

solventes. Cómpre, pois, a formación de técnicos, dado o grande interese das 

empresas por contar con persoal cualificado neste ámbito. 

 

O INEGA desenvolveu durante o ano 2005 diversas actividades formativas en 

materia enerxética en coordinación cos axentes e institucións con intereses ou 

competencias neste ámbito: 

 

- VI e VII  Curso de operacións e mantemento de parques eólicos 
 

Dirixido especialmente a titulados de formación profesional (electricidade 

e mecánica) e profesionais de empresas do sector eólico, de montaxe e 

de mantemento de instalacións en xeral. 

 

- IV Curso de proxectista-instalador de enerxía solar térmica 

 

Dirixido a instaladores de sistemas térmicos, profesionais de fontanaría, 

técnicos de empresas relacionadas con sistemas de calefacción 

climatización e titulados de formación profesional, así como a 

empregados de consultoras enerxéticas, de enxeñarías, e a todos 

aqueles profesionais que desenvolvan unha actividade relacionada con 

temas enerxéticos ou ambientais, que desexen ampliar os seus 

coñecementos ou especializarse no eido da enerxía solar. 

 

- II Curso de proxectista-instalador de enerxía solar térmica e 
fotovoltaica  

 

Dirixido a instaladores de sistemas térmicos e fotovoltaicos, profesionais 

de fontanaría, técnicos de empresas relacionadas con sistemas de 

calefacción climatización e titulados de formación profesional, así como 

a empregados de consultoras enerxéticas, de enxeñerías, e a todos 
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aqueles profesionais que desenvolvan unha actividade relacionada con 

temas enerxéticos ou ambientais, que desexen ampliar os seus 

coñecementos ou especializarse no eido da enerxía solar. 

 

- II Curso de mantemento de instalacións municipais 
 

Dirixido a empregados da Administración local e a técnicos de empresas 

mantedoras das instalacións municipais. 

 

- Seminario sobre a Enerxía, Sociedade e Medio Natural, organizadas 

en colaboración co Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de 

Santiago (27 de outubro e 30 de novembro). 
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8 SEGUIMENTO DO SISTEMA DE XESTIÓN DA 
CALIDADE E DO MEDIO NATURAL ISO 9001:2000, ISO 
14000:2004 E O REGULAMENTO COMUNITARIO 
761/2001 (EMAS) 
 
A dirección do INEGA, consciente da importancia da calidade, do respecto e da 
protección do medio natural así como do uso responsábel dos recursos 
naturais, decidiu implantar un Sistema Integrado de Xestión da Calidade e do 
Medio Natural eficaz e axeitado ás necesidades da organización co fin de 
afianzar a posición do Instituto como entidade dinámica, innovadora e digna da 
confianza de calquera das persoas, empresas ou organismos onde prestemos 
os nosos servizos. 
 

Coa implantación das Normas ISO 9001:2000 (REF: ER/1660/2001), 

Regulamento 761/2001 (EMAS) e UNE EN ISO 14001:2004 nas seguintes 

actividades: “Deseño e realización 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 busca a transparencia na xestión a través da eficacia 

e eficiencia empresarial, e ten como eixes fundamentais o desenvolvemento 

sostíbel e a protección ambiental. A anticipación ás novas tendencias do 

mercado, a adaptación ás novas tecnoloxías e o desenvolvemento de 

estratexias fundamentais para o fomento da competitividade do sector 

enerxético galego son outros dos eixes nos que este INEGA basea o seu 

modelo de xestión da calidade e do medio natural. 

 

Deste xeito, e na busca da mellora continua nos seus procesos, o INEGA 

desenvolveu durante o ano 2005 as actuacións relativas ao seguimento e á 

reforma dos seus procedementos co fin de adaptar o seu sistema de xestión da 

calidade e do medio natural á realidade cotiá das súas actividades, así como á 

avaliación e ao mantemento dos xa existentes a través da súa revisión 

cuadrimestral e a realización das diferentes auditorías (externa e interna) do 

sistema no último cuadrimestre do ano. 
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Ademais, de cara ao mantemento do sistema de xestión da calidade e do 

medio natural do INEGA, realizáronse as seguintes tarefas: 

 

• Asegurouse a dispoñibilidade dos recursos e da información ambiental 

necesaria para o desenvolvemento da actividade diaria consonte a lexislación 

ambiental vixente. 

• Procedeuse ao seguimento e á medición dos aspectos ambientais derivados 

do sistema de cara á implantación das accións oportunas para conseguir unha 

mellora continua e para estabelecer os mecanismos de detección e corrección 

das desviacións que puideran aparecer no desenvolvemento do sistema. 

 

En base a todas estas especificacións, o sistema de xestión da calidade e do 

medio natural do INEGA baseouse nunha operativa documentada na que se 

describe dende o seu obxecto e ámbito de aplicación, nos casos que proceda, 

os requirimentos esixidos, os métodos operativos, os criterios de valoración e 

aceptación, a forma de rexistro dos resultados, así como as responsabilidades 

que deriven da aplicación dos mesmos. 

 

Finalmente, estabelecéronse unha serie de obxectivos que se plasman no 

programa de xestión da calidade e no programa de xestión ambiental do 

Instituto, co fin de avaliar, de xeito periódico e minucioso, o seu comportamento 

en base aos criterios estabelecidos previamente. 

 

9 PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS EUROPEOS 
 
A Lei de creación do INEGA especifica a necesidade de fomentar a 
participación das empresas e das institucións galegas nos programas 
enerxéticos estatais e internacionais; principalmente os emprendidos 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. 
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Por ese motivo séguense as convocatorias de cada un dos programas 
europeos que se relacionan con temas enerxéticos (Enerxía Intelixente para 
Europa, VI Programa Marco de I+D, INTERREG III, LIFE), e analízanse en 
cada caso as posibilidades e as necesidades de financiamento para a 
realización de proxectos no eido enerxético.  
 
Ademais, e froito das propostas presentadas durante o pasado ano, durante 
2005 o INEGA participou en dous proxectos europeos, o proxecto FINANCE 
financiado polo programa europeo Enerxía Intelixente para Europa e o proxecto 
ENERSILVA financiado polo programa INTERREG III B. 
 
9.1 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 (Asociación de axencias españolas) e outras seis 
asociacións 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, que comezou en 2005, ten unha duración de 24 meses, e o seu 
obxectivo fundamental é reforzar as asociacións nacionais e prestarlles servizo 
ás axencias, a través do apoio para unha serie de actividades concretas, 
principalmente no estabelecemento dunha secretaría nacional en cada unha 
das asociación participantes no proxecto e no desenvolvemento dunha 
publicación europea sobre as mellores prácticas financeiras para a 
supervivencia das axencias que conforman as devanditas asociacións. 
 
O INEGA colabora neste proxecto exercendo de cocoordinador do proxecto 
xunto co Ente Vasco da Enerxía (EVE). 
 

9.2 Proxecto Enersilva 
 
O proxecto Enersilva pretende a constitución dunha rede multidisciplinar de 
expertos con vocación de permanencia que permita abordar con garantías de 
éxito o aproveitamento da biomasa forestal nos países participantes (Estado 
español, Francia, e Portugal). Os socios participantes no proxecto baixo o 
liderado da Asociación Forestal de Galicia poden agruparse polo seu ámbito de 
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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 
transferencia de tecnoloxía especializados en temas forestais e no 
desenvolvemento tecnolóxico da biomasa. 
 
O proxecto terá unha duración de 26 meses e comezou as actividades en xuño 
de 2005. As principais actividades que se van desenvolver no mesmo son:  
 
a) Dinamización dos silvicultores en cada rexión co fin de poñer en marcha 
iniciativas empresariais de xestión deste recurso. 
 
b) Determinación das tecnoloxías de aproveitamento da biomasa forestal para 
os bosques de cada rexión. 
 
c) Análise e contraste das normativas e das políticas enerxéticas de cada 
rexión amosando os resultados nun estudo comparado que inclúa as mellores 
propostas sobre medidas e iniciativas de fomento a diferentes escalas. 
 
d) Determinación das posibilidades rexionais de desenvolvemento de 
instalacións enerxéticas de aproveitamento de biomasa forestal.  
 
e) Avaliación da incidencia social e ambiental do uso de biomasa e das 
medidas que se van propoñer 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 desenvolvemento enerxético da biomasa. 
 

10 ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓNS EMPRESARIAIS 
EN NOVOS PARQUES EÓLICOS 
 
No exercicio 2005 estaba prevista a adquisición de novas participacións 
empresariais en sociedades xestoras de parques eólicos correspondentes aos 
promotores dos diferentes “Plans eólicos empresariais”. Así, procedeuse á 
adquisición do 3,9% da sociedade Sistemas Enerxéticos de Chandrexa. 
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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, 

ao abeiro das competencias 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 realidade enerxética e o valor estratéxico deste subsector 

económico. Esta exposición incide en que a utilización  racional da enerxía é un 

factor clave da concorrencia empresarial e da calidade de vida dos cidadáns, 

en que é necesario e obrigado harmonizar o uso dos recursos enerxéticos e o 

respecto 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 interdependencia económica e un 

elevado grao de evolución tecnolóxica. 

 

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

internacional, considerou oportuno crear unha entidade que levase a cabo as 

funcións, as iniciativas e os programas enerxéticos desenvolvidos até entón por 

diferentes organismos da Administración autonómica, co obxectivo 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, 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. 
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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 xestión 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. 

b. Promover e, de ser o caso, executar os proxectos indicados, aprobados 

pola consellería competente en materia de enerxía. 

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

distribución, subministración e consumo de enerxía, tendo como obxectivo 

prioritario a seguridade das instalacións. 

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 tecnoloxías enerxéticas, bens de equipo e servizos 

relacionados coa enerxía. 

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

produción de enerxía baseados en recursos endóxenos –de orixe interna-, con 

especial promoción dos que utilicen enerxías renovábeis e de coxeración. 

h. Elaborar estudos e realizar e emitir informes e recomendacións en 

materia enerxética para entes públicos ou privados. 
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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 das 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 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 ámbito 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. 

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 enerxéticos por conta propia ou en colaboración con 

outras institucións públicas ou privadas. 
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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 proposto 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 materia, e é a quen lle corresponde dirixir a actividade do 

Instituto baixo as directrices do Consello de Administración.  
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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-administrativa, 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. 

 

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 

PRESIDENTE 
Conselleiro de Innovación e Industria 

DIRECTOR 
 

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Gabinete de Prensa 
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seguimento das estatísticas enerxéticas e as funcións de formación, 

información 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 asesoramento xurídico, a planificación interna e o 
seguimento e avaliación dos obxectivos asignados a cada centro 
directivo, asegurando a coordinación e colaboración entre eles, a xestión 
e seguimento dos convenios de colaboración e cooperación subscritos 
polo Instituto e a participación do ente en proxectos da UE e 
internacionais, e o seguimento e coordinación dos proxectos de 
investigación e desenvolvemento. 

 
• Área de Asuntos Económicos: Correspóndenlle as funcións de control 

financeiro e orzamentario así como as de asesoramento e análise 
económico financeira e a xestión e o 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 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 alternativas 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, desenvolvemento 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, proxecto, 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 relativas ao desenvolvemento e 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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ANEXO II: PUBLICACIÓNS DO INEGA NO ANO 2005 
 
Enerxía solar térmica en Galicia. 
Estudo de optimización enerxética no sector conserveiro en Galicia. 
Guía práctica da enerxía. 
Guía práctica da enerxía solar. 
Memoria de actividades 2004. 
Os efectos de Kyoto sobre as empresas enerxéticas galegas. 
Programa de actividades 2005.  
Catalogo de publicacións INEGA 2005.  
 
Colaboracións con outras institucións 
 
 
Estratexia galega fronte ao cambio climático. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, D.L.: C –84- 2005 
Estratexia galega de desenvolvemento sostíbel. Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, D.L.: C–1410- 2005 
 


