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1. INTRODUCCIÓN
A utilización e o aproveitamento da enerxía son elementos esenciais do
desenvolvemento da humanidade, e constitúen unha das súas
preocupacións fundamentais, debido a que o control dos recursos
enerxéticos é un factor determinante na distribución da riqueza. Unha
proba palpable da dependencia da economía mundial das fontes
enerxéticas son os efectos colaterais que provocan os incrementos dos
seus prezos sobre o entramado social e empresarial.
Nestes momentos é tal a simbiose entre os eidos económico e
enerxético, que fai imposible comprende-la existencia da nosa
sociedade se pretenderamos negar esa interrelación. Poñamos un
exemplo explícito: o da fiscalidade. A estabilidade orzamentaria de
aspectos tan esenciais como a sanidade ou a educación depende da
carga impositiva á que está sometida a enerxía, sobre todo, o petróleo,
porque

cando

pagamos

a

gasolina

estamos

colaborando

retributivamente co estado a través de impostos indirectos que van
incluidos na factura que nos cobran en cada estación de servicio.
Se é importante a confluencia existente entre economía e enerxía,
tamén o son outros fitos que se están a producir, e que van a redefini-la
concepción que tiñamos ata o de agora do ámbito enerxético, no que
se están a introducir cambios técnicos e tácticos de primeira
magnitude.
Nestes cambios influíu a liberalización eléctrica e do gas -a partir da
entrada en vigor da lei 54 e do seu posterior desenvolvemento-, que
fomentou que dun sector sumamente opaco e pouco transparente, se
pasase a un sistema máis aberto e competitivo, no que o cidadán é un
suxeito activo, e no que as empresas loitan por amplia-los seus
4

mercados e por consolidarse neles. Pero o principal impulsor desta
mutación sectorial foi a ratificación de Kioto e a entrada en vigor da
normativa comunitaria que plasma os seus principios. A “Directiva de
comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro” abre
unha nova etapa, xa que as compañías enerxéticas –máis do 77% das
emisións proceden delas- terán que axeitata-las súas estratexias
ambientais, tecnolóxicas e empresariais a un mercado que se vai rexir
cada día máis por parámetros industriais, financeiros e bursatis.A
filtración permanente de distintos informes nos que se alerta sobre os
efectos económicos e sociais que esta normativa podería ocasionar ó
complexo industrial e enerxético español son unha evidencia da
inquedanza existente. Se a elo lle engadimos as variacións a alza que se
están a dar no mercado do petróleo, a situación actual é sumamente
dinámica, cambiante e ata certo punto imprevisible.
Galbraith sinalou no seu ensaio, “The Great Crash”, que a peor resposta
que poden dar os gobernos á inestabilidade é o pánico. O premio
nobel, un intelectual estudoso das situacións economicamente críticas,
referíase

a

perda

da

confianza

dos

cidadáns

coma

un

dos

catalizadores das dúas principais crises do século XX.
O INEGA asume esta máxima de Galbraith, e pretende contribuir a
clarexa-lo horizonte existente no eido enerxético a través de múltiples
traballos, que integran os criterios que deben configurar o futuro da
nosa sociedade: a eficiencia e a racionalidade no consumo de enerxía
e o impulso das fontes renovables.
O novo escenario enerxético implica a necesidade dun maior
investimento tecnolóxico nos campos anteriormente citados,

para

intentar manter uns bos “ratios” de crecemento económico e industrial ,
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sen que por elo se teñan que ver prexudicadas a nosa calidade de vida
e o contorno ambiental do que ésta depende.
Desde o INEGA partimos da tese de que Kioto, a liberalización eléctrica
e do gas e a suba do prezo do cru poden ser elementos de controversia
que promovan a revisión do actual sistema de producción e distribución
enerxética, pero non poden establecer dúbidas sobre a súa viabilidade
futura.
A humanidade ó longo da súa historia recorreu a tódolos medios
posibles para dispor da enerxía necesaria que as esixencias e as
demandas

sociais

desenvolvéndose

as

lle

impuxeron.

enerxías

Así

térmicas,

foron

aparecendo

mecánicas,

químicas

e
e

nucleares, sen que en ningún dos casos unha nova forma de enerxía
supuxera a desaparición das anteriores.
Nesta memoria de actividades o INEGA mantén que esta filosofía é
aplicable nun momento como o actual. Con este documento, ademais
de dar a coñecer tódalas iniciativas que este organismo materializou e
xestionou durante o ano 2004, así como explicar dun xeito conciso
cómo está a situación enerxética en Galicia, o Instituto parte da idea
optimista de que a humanidade sempre soubo estructurar un sistema e
unha tecnoloxía que lle permitiu, a través da enerxía, producir máis cun
esforzo menor, sen que por elo tivera que renunciar ós beneficios e ó
“confort” dunha sociedade moderna.
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2. SITUACIÓN ENERXÉTICA DE GALICIA
A nosa Comunidade conta cun sistema enerxético moi equilibrado. Este
sector ten para Galicia un elevado valor estratéxico, tal e como reflicte
a súa considerable aportación ó Producto Interior Bruto (P.I.B.) de
aproximadamente un 8%. Dito segmento económico e empresarial é
unha das principais fontes de emprego, xa que aporta 10.500 postos de
traballo directos e máis de 22.000 indirectos, o que pon de manifesto a
importancia deste entramado industrial e de servicios.
A capacidade de xeración de enerxía eléctrica instalada en Galicia no
ano 2003 foi do 12,5% do total de España.

POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA. ANO 2003
España
(MW)

Galicia
(MW)

% Galicia frente ao
total de España

Centrais en réxime ordinario
Hidráulica
Nuclear
Carbón
Fuel/gas
Total réxime ordinario

16.790
7.574
10.944
13.671
48.979

(*) 2.822
0
1.950
470
5.242

16,8
0,0
17,8
3,4
10,7

5.740
8
5.862
1.542
361
827
14.340

627
0,37
1.579
(**) 329
45
67
2.647

10,9
4,6
26,9
21,3
12,5
8,1
18,5

7.889

12,5

Centrais en réxime especial
Non renovables (1)
Solar
Eólica
Hidráulica
Biomasa
Residuos
Total réxime especial

TOTAL

63.319

Fonte: INEGA, CNE e MINECO
(1) As centrais en réxime especial non renovables son as que utilizan produtos petrolíferos, gas natural e carbón
(*) Dos 2.822 MW instalados en réxime ordinario, 2.793 MW corresponden a gran hidráulica e 29 MW a minihidráulica
(**) Dos 329 MW instalados en réxime especial, 152 MW corresponden a gran hidráulica e 177 MW a minihidráulica

Estas cifras e o estudo comparativo da superficie e da poboación
galega en relación coa española mostran que a nosa Comunidade

7

Memoria de Actividades

ocupa

un

espacio

estratéxico

nun

sector

esencial

para

o

desenvolvemento dun país.
Unha análise detallada dos 7.889 MW de potencia instalada en Galicia
reflicte a importante segmentación das tecnoloxías implantadas para
facilitar e poñer no mercado enerxía para o consumo. Para a
producción en réxime ordinario, Galicia conta con instalacións
hidráulicas e térmicas e, no caso do réxime especial, con instalacións de
coxeración, eólicas, minihidráulicas, de biomasa e de residuos.
A nosa Comunidade dispón dunha gran capacidade para transformar
enerxía. Esto quere dicir que a súa infraestructura transformadoraproductiva non só actúa sobre os recursos propios, senón tamén sobre
os productos primarios procedentes do exterior, incluídos os refinos de
petróleo.
Galicia posúe un sistema de producción enerxética sólido e
diversificado, capaz de respostar plenamente á demanda do mercado,
e cunha gran capacidade para producir e ofertar enerxía eléctrica, así
como outros recursos elaborados que proceden do petróleo.
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Xeración bruta de electricidade. Ano 2003
España
(ktep)

Galicia
(ktep)

% Galicia frente ao
total de España

Centrais en réxime ordinario
Hidráulica
Nuclear
Carbón
Produtos petrolíferos
Gas natural
Gas siderúrxico
Total réxime ordinario

3.334
5.321
6.385
1.370
1.516
94
18.021

(*) 652
0
1.216
52
0
0
1.920

19,6
0,0
19,0
3,8
0,0
0,0
10,7

1.865
694
53
450
1.515
4.576

68
176
0
(**) 84
383
711

3,6
25,4
0,0
18,7
25,3
15,5

22.598

2.631

11,6

5.299
6.438

1.119
1.216

21,1
18,9

Centrais en réxime especial
Gas natural
Produtos petrolíferos
Carbón
Hidráulica
Eólica, biomasa, residuos
Total réxime especial

Total xeración eléctrica
Xeración eléctrica orixe renovable

(1)

Xeración eléctrica con carbón

Fonte: INEGA e MINECO
(1) Por falta de datos nacionais, considérase electricidade de orixe renovable a hidráulica, minihidráulica, eólica,
a xerada en centrais de biomasa e outros residuos da biomasa, e a xerada en centrais de residuos
(*) Dos 652 ktep xerados en réxime ordinario, 644 ktep corresponden a gran hidráulica e 8 ktep a minihidráulica
(**) Dos 84 ktep xerados en réxime especial, 41 ktep corresponden a gran hidráulica e 43 ktep a minihidráulica

Analizando o diagrama de fluxos enerxéticos de Galicia no ano 2003
apreciamos que o 76% da enerxía primaria que se transforma na nosa
Comunidade provén do exterior.
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DIAGRAMA DE FLUXOS ENERXÉTICOS 2003 (ktep)
ENERXÍA PRIMARIA

PERDAS

IMPORTACIÓN

?

PETRÓLEO Cru de petróleo
Prod. petrolíferos
CARBÓN
GAS NATURAL (1)
BIOMASA (2)

5.656
1.957
1.813
437
87
145

34%
77%
53%
100%

10.095

73%

ELECTRICIDADE

TOTAL

82%

2.721
2.720

4.020
GALEGA
CARBÓN
AUGA (3)

1.610
685
51
440

34%

115
299

38%
97%

3.200

59%

Gran Hidráulica
Minihidráulica

BIOMASA (4)
RESIDUOS
VENTO (3)

TOTAL

SUMA TOTAL

99%
68%
1.300

13.295

DISPOÑIBLE
145
1.207

Importación
Térmicas

676
50
290
15
169
66
58
1
2.677

Hidráulica
Minihidráulica
Eólica
Biomasa
Cox. prod. petrol.
Cox. gas natural
Residuos
Outros (5)

285
1.085
272
276
8
1.926
46
2.718

Biomasa
Prod. petrol.
Gas natural
Residuos
Carbón
Total Calor
Biocombustibles
Gasóleos

1.127
421
108
196
56
4.626

Gasolinas
Fuel óleos
GLP
Coque
Querosenos
Total Prod. petrol.

CONSUMO
GALICIA
1.469
1.926
9
2.446

Electricidade
Calor
Biocombustibles
Prod. Petrolíferos

5.850 TOTAL

Total Electricidade

113

EXPORTACIÓN

Perdas electr.
en transporte
e distribución

1.095
37
2.180

Electricidade
Biocombustibles
Prod. Petrolíferos

3.312 TOTAL

9.275 TOTAL

NOTA: Na 1ª transformación do cru de petróleo, xéranse unhas enerxías residuais que se converten en electricidade e calor na 2ª transformación
(1) Para o gas natural tómase como referencia o poder calorífico inferior (PCI)
(2) Cereais importados para xerar biocombustibles
(3) A enerxía primaria da auga e vento, considérase como a electricidade xerada sen descontar os autoconsumos da central
(4) Biomasa e residuos da biomasa
(5) Enerxía xerada con produtos petrolíferos utilizados como apoio en centrais de biomasa
?: é o rendemento global da transformación da enerxía primaria en electricidade, calor, produtos petrolíferos e biocombustibles

Fonte: INEGA

Esta tendencia á importación de enerxía primaria enfatizarase co paso
dos próximos anos, xa que nun prazo de tres anos os lignitos de Meirama
e As Pontes xa non serán explotables economicamente falando, e as
súas centrais continuarán traballando con carbón importado.
No ano 2003, o consumo galego acadou o 63% do total dos productos
enerxéticos dispoñibles e o 54´9% da electricidade utilizable. 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 producción 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 cobriríamos nin tan
sequera as nosas necesidades de electricidade e calor.
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É necesario, en consecuencia, acudir ó exterior para mercar unha boa
parte dos productos enerxéticos para pecha-los déficits de demanda
existentes.
A estratexia que se está a seguir desde Galicia é intentar non
incrementar esa dependencia impulsando o desenvolvemento, a
instalación e o uso de fontes renovables, fomentando un escenario que
cumpre

perfectamente

coas

liñas

enmarcadas

dentro

do

“desenvolvemento sostible” e coas recomendacións xurdidas tralo
cumio de Kioto.
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 sostible, o que leva a que as políticas públicas estean
determinadas pola busca dun balance equilibrado entre crecemento
económico e respecto ó medio.
A enerxía debe ser xestionada da forma máis eficiente posible porque
tanto os avances tecnolóxicos como a evolución da sociedade
repercuten no seu consumo, apreciándose unha demanda crecente
de enerxía, o que deriva nunha necesidade de mellora das
infraestructuras enerxéticas de xeración, transporte e distribución. Polo
tanto, un

dos

obxectivos

das

políticas

enerxéticas

debe

se-la

elaboración dunha planificación destinada a garanti-la subministración
enerxética á poboación.
Os importantes impactos ambientais asociados ó sector esixen tamén o
desenvolvemento de políticas enerxéticas que consideren este aspecto
como estratéxico, e que busquen solucións de compromiso para
asegura-la consecución simultánea de ámbolos dous obxectivos:
11
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seguridade na subministración e diminución do impacto ambiental do
ciclo enerxético, que é fundamental para acada-los obxectivos do
“Protocolo de Kioto".
Para elo é necesario compatibilizar nun futuro próximo o impulso das
fontes renovables coas convencionais, introducindo, neste último caso,
métodos de eficiencia, que limiten a súa capacidade contaminante
para cumprir cós novos compromisos ambientais.
A importancia das enerxías convencionais queda patente se se observa
o diagrama de fluxos enerxéticos, no que se comproba que a
aportación dos combustibles fósiles á enerxía primaria que en Galicia se
transforma sitúase moi preto do 86%. A escala mundial, os productos
enerxéticos de orixe fósil superan o 80% da enerxía primaria. Isto
constata claramente que o transporte, xunto coa enerxía dirixida a
producir calor e electricidade, son os principais ámbitos de consumo
dos combustibles fósiles.
2.1. O CONSUMO DE ENERXÍA EN GALICIA
Polo que respecta ó consumo enerxético de Galicia, a análise dos
resultados do “Balance Enerxético de 2003”, da como resultado as
seguintes conclusións:
O consumo de electricidade e de produtos petrolíferos aumentou no
2003 en 20 ktep (1,4%) e 75 ktep (1,8%) respectivamente, mentres que a
demanda de calor aumentou en 81 ktep (4,4%). Como resultado de
ditos cambios, o consumo de enerxía final viuse incrementado en 217
ktep (3,8%) no ano 2003 respecto ó 2002.
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Consumo enerxía final en Galicia Ktep
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
electricidade

calor

2002

produtos petrolíferos

2003
Fonte: INEGA

•

O consumo eléctrico da industria galega supón o 57,7% do consumo
eléctrico total. Unha cifra moi superior á da maioría de países da
Unión Europea. A distribución de consumo de electricidade nos
distintos subsectores queda reflectica no seguinte gráfico:

Consumoeléctrico
eléctricopor
porsubsectores
subsectores
Consumo
Pesca,
Doméstico
Doméstico
22,1%
22,1%
Construcción
Construcción
e Transporte
e Transporte
0,9%
0,9%
Servizos
Servizos
17,9%
17,9%

Pesca,
Agricultura,
Agricultura,
Minas
Minas
1,4%
1,4%

Industria
Industria
57,7%
57,7%

Fonte: INEGA

•

Dos distintos produtos petrolíferos destaca fundamentalmente o
consumo de gasóleos, seguido do de fuelóleos e gasolinas.
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2.2.PARQUE DE XERACIÓN ELÉCTRICO
O parque de xeración de electricidade en Galicia inclúe varias centrais
termoeléctricas, plantas de coxeración, centrais abastecidas por fontes
renovables (eólicas, biomasa e hidroeléctricas), así como algunhas de
aproveitamento de residuos. A potencia instalada a finais de 2003 e a
electricidade xerada distribuíanse do seguinte xeito:

Total Galicia
TIPO DE CENTRAL

Potencia
(MW)

Termoeléctrica carbón

Electricidad neta
generada (ktep)

1.950

1.157

470

50

2.945

676

206

50

1.579

290

Centrais de biomasa e residuos de biomasa

42

15

Centrais con residuos

67

26

3

0

Coxeración con fuelóleos

243

110

Coxeración con gasóleos

181

59

1

0

158

66

44

32

0

1

7.889

2.532

Termoeléctrica productos petrolíferos
Hidráulica
Minihidráulica
Eólica

Coxeración con biomasa

Coxeración con GLP
Coxeración con gas natural
Coxeración con residuos e enerxías residuais
Outros (*)

Total

Fonte: INEGA

A devandita tabla achega as seguintes conclusións:
•

Galicia

presenta

un

parque

de

xeración

eléctrica

moi

diversificado, o cal favorece a diminución de riscos potencias de
ocasionais desabastecementos.
•

Para un parque de xeración cunha potencia total instalada é de
7.889 MW, o 61% (4.775 MW) corresponde a centrais abastecidas
por fontes de enerxías renovables.
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•

Co aproveitamento das fontes renovables pódese atender o
66,7% do consumo eléctrico de Galicia.

Na seguinte gráfica apréciase a distribución da potencia eléctrica
instalada e a enerxía producida nas catro provincias galegas no ano
2003:

Potencia, xeración e consumo de electricidade
nas provincias galegas
5.000

4.081
4.000

3.000

2.321
2.000

1.707
1.042
636

1.000

236

406

489

445
119

100

308

0
A Coruña

Lugo

potencia (MW)

xeración (ktep)

Ourense

Pontevedra

consumo (ktep)

Fonte: INEGA

2.2.1.Centrais termoeléctricas1
En Galicia hai actualmente tres grandes centrais de
xeración de enerxía eléctrica de orixe térmico (As
Pontes, Meirama y Sabón).
A partir de 2007 está prevista a posta en servicio de
dúas centrais de xeración eléctrica de ciclo
combinado2 a gas natural en Sabón (400 MW) e As Pontes (770 MW).
No seguinte cadro amósanse os datos relativos a 2003:

1

Central termoeléctrica: instalación para a producción de enerxía eléctrica a partir de combustibles
fósiles.
2

Central de ciclo combinado: instalación para a producción de enerxía eléctrica na que se utiliza unha turbina de gas
e unha turbina de vapor.
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CENTRAL

EMPRESA

TÉRMICA

POTENCIA

GRUPOS

COMBUSTIBLE

PRODUCCIÓN

(MW)

NETA 2003
(ktep)

AS PONTES

ENDESA

1.400

4 x 350

MEIRAMA

U.E. FENOSA

550

1 x 550

SABÓN

U.E. FENOSA

470

1x120+1x350

TOTAL

862

Lignitos y hulla
import.
Lignitos y hulla

295

import.
50

Fuelóleo

2.420

Ano 2003

1.207

2.2.2. Centrais hidráulicas3.
Existen trinta e seis centrais de máis de 10
MW cunha potencia total de 2.945 MW,
que

representa

o

37%

da

potencia

eléctrica instalada en Galicia. A súa
producción no ano 2003 foi de 676 ktep.
Central

hidráulica

no

Umia

2.3. XERACIÓN EN RÉXIME ESPECIAL: COXERACIÓN E RENOVABLES.

2.3.1. Centrais de coxeración4.
No

2003

a

coxeración

en

Galicia

experimentou un lixeiro incremento (6%)
chegando a un total de 107 instalacións
cunha potencia global de 627 MW.

3
4

Central hidráulica: instalación para producción de enerxía eléctrica a partir de corrente de auga.
Central de coxeración: instalación para producción simultánea de calor e electricidade.
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río

CENTRAIS DE

POTENCIA

COXERACIÓN

(kW)

Nº. instalacións

Potencia
%

- A Coruña

510.591

66

81,3

- Lugo

34.492

12

5,5

- Ourense

27.960

5

4,5

- Pontevedra

54.652

24

8,7

TOTAL

627.695

107

100
Planta de Coxeración nunha
industria
de alimentación

No seguinte cadro móstrase a distribución da potencia e o número de
instalacións por provincia a finais de 2003:
Distribución número de centrais de Galicia

Distribución potencia total en Galicia

Fuelóleo
20%
Gasóleo
51%

Propano
1%
Otros
2%

Fonte: INEGA

Outros
7,38%

Propano
0,19%

Gas natural
24,68%

Fuelóleo
38,70%

Gasóleo
29,05%

Gas natural
26%

Fonte: INEGA

No

siguiente

gráfico

compróbase

a

evolución

do

número

de

instalacións postas en marcha en cada ano do período 1995-2003,
segundo o tipo de combustible utilizado:
Nº. instalacións

120
100
80
60
40
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gasóleo

Fuelóleo

Gas Natural

Propano

Outros

TOTAL
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Fonte: INEGA

En Galicia as instalacións de coxeración concéntranse nos sectores da
madeira e papel, agroalimentario e cerámico, con potencias medias
inferiores a 6.000 kW. Non obstante, é no sector químico onde están as
instalacións de maior potencia con valores medios de 46.890 kW.
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2.3.2. Enerxías renovables
As enerxías renovables son claves na evolución económica galega, xa
que permiten acadar unha maior cohesión social e territorial na
Comunidade, ó implantarse maioritariamente en zonas rurais

pouco

desenvolvidas. Polo tanto, teñen unha considerable influencia na
actividade económica local porque estas fontes aproveitan recursos
naturais

endóxenos

cunha

elevada

participación

empresarial

e

humana.
Tras analiza-la situación das enerxías renovables na Comunidade
Autónoma de Galicia, compróbase que se están superando os
obxectivos marcados tanto pola Unión Europea como polo “Plan de
Fomento das Enerxías Renovables en España” (1999).
O

aproveitamento

enerxético

do

gran

potencial

dos

recursos

renovables galegos e os diferentes programas de actuación que se
están desenvolvendo van permitir que Galicia supere no ano 2010 os
obxectivos da Unión Europea, ademais de axudar a que se forneza un
sector estratéxico para o futuro da Comunidade.
A situación da potencia eléctrica instalada con fontes renovables é a
seguinte:
Gran hidráulica(7) (P>10
W)
Minihidráulica(7) (P ≤ 10

2.945

2.945

173

206

1.297

1.579

43

45

MW)
Eólica
Biomasa(8)

(7)
Estanse realizando probas para recalcula-la potencia neta instalada nas centrais hidráulicas en réxime ordinario
segundo o apartado 3. do punto cuarto da Orde do 17 de decembro de 1.998. As modificacións de potencia que se
produzan serán certificadas polo Ministerio de Economía, o que pode dar lugar a variacións na potencia total
instalada en gan hidráulica e minihidráulica nos próximos anos.
(8)
Inclúe biogás, residuo gaseoso procedente da descomposición de materia orgánica como efluentes
agroalimentarios, augas residuais e residuos de vertedoiros.

19

Memoria de Actividades

Solar fotovoltaica
Total instalado con FER(9)

0,152

0,365

4.458

4.772

Fonte: INEGA

2.3.2.1. Enerxía eólica
O gran desenvolvemento tecnolóxico que experimentou o sector eólico
e a existencia en Galicia de amplas zonas con importantes recursos
espertou o interese de varias empresas que decidiron implantar parques
eólicos na nosa Comunidade.
Avaliando os datos de potencia eólica instalada nas distintas
Autonomías e comparandoos cos datos galegos, obsérvase que Galicia
é a comunidade con maior potencia instalada (25,5% del total español
en 2003), ademais de sela rexión que ten o maior potencial de
instalación a medio prazo.

En
funcionamento
Fonte: INEGA

(9) Fontes de enerxía renovable
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2.002

2.003

Previsión 2.010

1.297 MW

1.579 MW

4.000 MW

Potencia (MW)

Potencia instalada anualmente

400
350
300
250
200
150
100
50
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ano

Fonte: INEGA

A finais de 2003, o investimento en Galicia asociado ó plan eólico
achégabase ós 900 M€ (dun investimento total duns 1.300 M€),
impulsando a xeración duns 2.100 postos de traballo. Todo este
investimento contribuíu á implantación de novas industrias relacionadas
co sector.

Débese resaltar que o “Plan Eólico de Galicia” foi recoñecido e
presentado por diferentes organizacións como referencia de modelo de
xestión en materia de enerxías renovables, e que foi o patrón utilizado
polas distintas administracións en materia de regulación dos recursos
enerxéticos.
Entre os proxectos executados no ámbito da
enerxía eólica destaca o “Parque Eólico
Experimental
representadas
eólicas

de
a

Sotavento”, onde
maioría

comercializadas

das
en

están

tecnoloxías

España.

Este

parque conta cun aula medioambiental que
fomenta o interese polas enerxías renovables,
o uso racional da enerxía e a conservación
do medio ambiente.
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Parque Eólico de Sotavento

2.3.2.2. Biomasa, biocarburantes e biogás
A biomasa é a materia orgánica orixinada nun proceso biolóxico que
pode ser utilizada coma fonte de enerxía. No ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia, a variedade de materias incluidas no concepto
de biomasa permítenos formular diversas alternativas enerxéticas que se
agrupan, principalmente, en tres áreas: biomasa forestal e cultivos
enerxéticos, biocarburantes e biogás.
Biomasa forestal e cultivos enerxéticos
Dentro deste apartado hai que diferenciar entre a biomasa forestal
procedente de sistemas forestais arborados e a que procede de
residuos industriais da madeira. Cabe destacar que existe un elevado
potencial en canto á enerxía procedente da biomasa forestal debido
ás características climáticas, á distribución da poboación e á gran
importancia das explotacións madereiras na nosa Comunidade.
Tamén é interesante sinalar que tradicionalmente en Galicia xa se
aproveitaba a biomasa a nivel doméstico como fonte de enerxía
térmica. A potencia instalada en Galicia en centrais que aproveitan
este tipo de biomasa é de 34 MW.
Biogás
O biogás pódese obter a partir da dixestión anaeróbica(10) de efluentes
agroalimentarios, augas residuais e residuos de vertedoiros. Hoxe en día
están funcionando a planta de tratamento de residuos sólidos urbanos
(RSU) de Nostián (A Coruña), que é unha central de biogás de 6,3 MW,
(10)
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Proceso biolóxico que se produce en ausencia de oxíseno e que da lugar á descomposición da materia orgánica.

a planta de Biocerceda (Cerceda) de 2,3 MW e unha planta de
coxeración de 2,5 MW no vertedoiro de Bens (A Coruña) que aproveita
biogás.
As estacións depuradoras de augas residuais (EDARs) tamén supoñen un
elevado potencial de recursos enerxéticos debido á grande cantidade
de estacións existentes.
Potencia eléctrica instalada
Biomasa forestal – Biogás

En

2.002

2.003

Previsión 2.010

43 MW

45 MW

93 MW

funcionamento
Fonte: INEGA

Biocarburantes
A biomasa permite obter combustibles líquidos que poden substituír ós
combustibles convencionais ou ós seus aditivos. Ademais, a elaboración
de biocarburantes a partir de produtos agrícolas constitúe unha
alternativa para diminuír as emisións de CO2. O obxectivo da Unión
Europea é que no ano 2010 o 5,75% dos combustibles utilizados no
transporte sexan biocarburantes.
Actualmente na nosa comunidade está funcionando a planta de
Bioetanol Galicia, que produce bioetanol a partir de cereais (trigo e
cebada), e que ten unha capacidade de producción de 100 mil
toneladas ó ano (aproximadamente 65 Ktep).
Esta planta comezou a funcionar en 2002 en Teixeiro (Curtis). O
combustible conseguido é empregado no transporte. Galicia prevé
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alcanzar 100 Ktep en biocarburantes no ano 2010, xa que reúne as
condicións necesarias –estratéxicas e xeográficas– para desenvolver no
seu territorio a producción de biocombustibles, principalmente, biodiesel
e bioetanol.

Bioetanol Galicia (Teixeiro-Curtis)

2.3.2.3. Enerxía minihidráulica

Unha

explotación

baséase,

de

enerxía

hidráulica

fundamentalmente,

no

aproveitamento da enerxía potencia, que
posúe un curso de auga cando salva un
desnivel.

Denomínanse

minicentrais

ás

centrais hidráulicas de potencia igual ou
inferior a 10 MW, clasificándose en fluíntes, a
pé de presa ou de bombeo.

A potencia instalada en centrais minihidráulicas e a previsión para 2010
son as que figuran a continuación:

24

En

2.002

2.003

Previsión 2.010

173 MW

206 MW

3155 MW

funcionamento
Fonte: INEGA

2.3.2.4. Enerxía solar
Ata hai poucos anos os recursos galegos de enerxía solar non se
estaban explotando suficientemente, aínda que os beneficios da súa
utilización eran claros: é unha fonte gratuíta, autóctona e inesgotable;
minimiza o impacto ambiental e reduce custos de transporte (obtense
nos puntos de consumo). Por iso, dende o ano 2002 estáse
desenvolvendo un “Programa de Fomento da Enerxía Solar en Galicia”.

Paneis solares do Parque Eólico Experimental de Sotavento

Neste senso, destaca o espectacular avance durante o ano 2003 no uso
e producción desta enerxía. O incremento en enerxía solar térmica é
dun 94 % e o de solar fotovoltaica dun 140 %, o que sitúa a Galicia entre
as comunidades cun maior crecemento porcentual no mencionado
ano.

Tamén é salientable mencionar que Galicia foi das Comunidades
Autónomas onde máis superficie de paneis solares térmicos se instalou
no último ano.
5

Obxectivos de Augas de Galicia, do “Plano Sectorial Hidroeléctrico das cuncas hidrográficas de
Galicia-Costa” e previsións de desenvolvemento de centrais na Confederación Hidrográfica do Norte.
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Actualmente, Galicia ocupa unha posición media en canto a superficie
total de enerxía solar térmica e potencia fotovoltaica instalados dentro
do conxunto de España, aínda que se agarda que isto cambie nos
próximos anos.

A seguinte táboa amosa a situación actual e as previsións para o ano
2010 das instalacións solares en Galicia.
2.002

2.003

Previsión 2.010

Solar térmica

3.600 m2

7.000 m2

40.000 m2

Solar

152 kWp

365 kWp

2.000-5.000 kWp

fotovoltaica

2.3.2.5. Enerxía do mar

O aproveitamento da enerxía do mar atópase,
hoxe en día, en proceso de investigación con
diversos

sistemas

que,

aínda

que

non

alcanzaron a suficiente madurez tecnolóxica,
xa

comezaron

a

dar

resultados

moi

prometedores.

Pódese dicir que na Comunidade Autónoma de Galicia a enerxía das
ondas presenta un potencial moi superior ó resto das modalidades.

O indubidable interese desta fonte de enerxía motivou a realización de
diversos estudos ó respecto en Galicia, coa fin de analizar a posibilidade
de implantar de forma experimental algún destes sistemas nalgunha
zona das costas galegas. Nestes momentos estase avaliando a
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viabilidade deste tipo de proxectos, coa esperanza de que nos
próximos anos se poida acometer algún deles, que sen dúbida terán un
contido inicialmente experimental.

2.3.2.6. Enerxías renovables e medio ambiente

Nos últimos anos a conservación do medio
ambiente

pasou

preocupacións

a
dos

ser

unha

das

cidadáns,

principais

que

están

comprobando como as súas condicións de vida
poden empeorar se non se racionalizan os seus
usos e hábitos enerxéticos.
Os distintos cumios ambientais e os informes e estudos das máis
prestixiosas institucións advirten que se non se asumen medidas para
limitar os vertidos incontrolados de gases contaminantes á atmosfera,
será imposible frear o quecemento do planeta, e, en consecuencia, o
cambio climático.

Dentro das vantaxes máis importantes que supón a utilización de
enerxías

renovables

destaca

a

case

nula

emisión

de

gases

contaminantes á atmosfera, polo que contribúen á reducción de
emisións (CO2, SO2, NOx entre outros) e axudan a que se alcancen os
obxectivos do Protocolo de Kioto. Por este motivo, as enerxías
renovables permiten mellorar as condicións ambientais do contorno
onde se empregan.
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Durante o ano 2002 evitáronse, grazas á utilización de fontes renovables,
as emisións de

CO2(12) que se recollen na táboa que se amosa a

continuación:
Emisións evitadas en 2002
Tipo de central

Reducción emisión
de

CO2

(Toleradas/ano)
Eólica

2.046.118

Gran hidráulica

3.402.880

Minihidráulica

348.972

Solar

0,11

Total evitado

5.799.050

2.3.3. Enerxía eléctrica: distribución e transporte
Rede de Transporte
A infraestructura de transporte eléctrico baséase principalmente en
dúas liñas de alta tensión (L.A.T.) de 400 kV que permiten a conexión
cos sistemas de Castela e León.A primeira delas une a central térmica
de As Pontes coa de Compostilla e con Montearenas. Polo Sur discorre a
outra liña dende Cartelle, pasando por Trives, ata Lomba. Ambas liñas
están interconectadas mediante outra liña de alta tensión (L.A.T.) de
400 kV, As Pontes-Mesón do Vento- Cartelle, que permite manter as
circulacións de potencia no caso de desconexión intempestiva dunha
delas.

(12)

Tendo en conta a estructura de xeración eléctrica española, consideráronse unhas emisións de 695 g CO2 por cada
kWh xerado.
Segundo o Anexo IV da Directiva 2003/87/EC do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de outubro de 2003, o
factor de emisión para a biomasa será cero.
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Rede de transporte eléctrico de Galicia
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Tamén hai que considerar a conexión con Portugal mediante a liña de
400

kV

Cartelle-Lindoso,

que

permite

intercambios

de

enerxía

transnacionais. Na actualidade, a conexión con Asturias realízase
mediante a rede de distribución de 132 kV, o cal limita os intercambios
de enerxía con esta comunidade. A rede de 400 kV complétase con
liñas de 220 e 132 kV.
Para

unha

correcta

operación

do

sistema

eléctrico,

como

consecuencia do incremento do parque de xeración eléctrica
asociado ós ciclos combinados de gas de Sabón e As Pontes (1.170
MW) e ó Plan Eólico de Galicia (4.000 MW), será preciso levar a cabo
diferentes actuacións para a mellora das actuais redes de transporte e
distribución.
Rede de Distribución
A distribución de enerxía eléctrica en Galicia está sometida a uns
condicionantes singulares en relación con outras rexións de España,
entre os que cabe destacar a dispersión da poboación, a orografía, as
condicións climatolóxicas, a vexetación e as especiais características
de distribución do chan. Deste modo, moitos puntos da nosa xeografía
presentan un consumo eléctrico moi baixo, que, unido ó alto custe de
execución das instalacións de subministro, fai necesario que as
inversións nas infraestructuras sexan apoiadas polas administracións.
Para contribuír á mellora da calidade do subministro eléctrico na nosa
Comunidade e dar cumprimento ás esixencias da nova Lei do Sector
Eléctrico, a Xunta e as empresas distribuidoras (U.Fenosa, Apyde e
Begasa),

completando

actuacións

xa

realizadas,

artellaron

un

programa de actuación (Plan de calidade), cun período de vixencia de
5 anos e uns investimentos previstos de 87 millóns de euros, dos cales xa
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se executaron 50 M€, quedando por materializar 37 M€ durante o
periodo 2004-2005.

2.3.4. Infraestructura gasista
O gas natural é unha enerxía limpa, económica, de fácil utilización e
eficiente. Aparece en Galicia e no resto de Europa coma a solución
máis atractiva para atender os incrementos de demanda final e
substituír parcialmente ós produtos petrolíferos no sector industrial,
terciario e doméstico. Ademais, os novos proxectos de xeración
eléctrica, aparecen vencellados a este combustible.
Na actualidade o gasoducto Braga-Tui- Ribadeo-Asturias ten un
diámetro de 20 pulgadas, o que deixa dispoñible para Galicia unha
capacidade de 5.000 millóns de termias anuais, ampliable en 9.000
millóns de termias anuais mediante a colocación de estacións de
compresión. Do gasoducto principal saen catro derivacións en alta
presión a 80 bar (AP 80) -ramal a Ourense (10”), ramal a Ferrol (8”),

GASIFICACION DE GALICIA

RED DE GASODUCTOS
GASODUCTO PRINCIPAL
RAMALES EN FUNCIONAMIENTO
O EN CONSTRUCCIÓN

31

Memoria de Actividades

ramal a A Coruña (14”) e ramal a Curtis (4”)- e outros ramais en alta
presión a 16 bar (AP 16), que alimentan as redes das localidades
próximas a ditos gasoductos principais e a Lugo.

O Grupo Gas Natural, S.A., a través de Gas Galicia SDG, S.A. e Gas
Natural A Coruña, S.A. conta con máis de 110.000 clientes distribuídos en
31 localidades, entre as que se están A Coruña, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Vigo, Ferrol e Santiago. A poboación total destes concellos
é de 1.180.132 habitantes (42% del total de Galicia).
Por outra parte, Repsol Gas, S.A. está implantando pequenas
distribucións de gas propano canalizado nalgunhas localidades ás que
o gas natural aínda non chegou.
No ano 2003, 19 concellos xa dispoñían desta forma de abastecemento
(Boiro, Carballo, Ordes, Chantada, Burela, Foz, Monforte, Sarriá, Xinzo de
Limia, Verín, Lalín, Cuntis, Ordes, Carballo, Boiro, Malpica, Noia, Sada,
Monforte, Chantada, Foz, Burela, Sarria, Ribadeo, Xinzo, Verín, Allariz,
Lalín, Cuntis, Silleda e A Estrada), estando previsto ampliar nos próximos
anos a subministración a 11 concellos máis.
De cara ó desenvolvemento da infraestructura gasista de Galicia,
preténdense levar a cabo as actuacións seguintes durante os próximos
anos:
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•

Rede de distribución Cangas-Moaña

•

Rede de distribución Bueu

•

Rede de distribución de Negreira

•

Rede de distribución Rábade

•

Ramal subministro a Sigüeiro

•

Ramal a Vilanova.

•

Ramal a Pontedeume

•

Sub-ramal a Campolongo

•

Rede de distribución de Laracha

•

Rede de distribución en Paiosaco

•

Conexión Betanzos-Miño con rede básica

•

Redes de distribución en Betanzos-Miño

•

Planta satélite de GNL en Cee e redes de distribución en Cee e
Corcubión

•

Gasoducto de transporte Muros-Cee

2.3.4.1. Planta de regasificación de REGANOSA

Galicia atópase entre as áreas máis separadas dos puntos de entrada
de gas na península e, para superar esta desvantaxe relativa, é preciso
dispoñer dunha entrada propia ó sistema ibérico de gas natural. Dita
entrada

concretarase

a

través

da

planta

de

recepción,

almacenamento e regasificación de gas natural licuado (G.N.L.) que
REGANOSA está construíndo en Mugardos (Ferrol).
A planta de regasificación de Galicia quedará plenamente integrada
no “Sistema de Gasoductos Ibérico” e permitirá tanto diversificar a orixe
do subministro como aportar capacidade de almacenamento ó
sistema.
As características da planta proxectada, que se execturará en dúas
fases, son as seguintes:

Emprazamento

Punta Promontorio,
Mugardos

Inversión (incluídos os gasoductos asociados)

387 M€
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Capacidade de regasificación nominal (1ª

322.500 m3(n) / h

fase)
máxima

645.000 m3(n) / h

Capacidade de regasificación nominal (2ª

483.900 m3(n) / h

Capacidade

de

regasificación

ampliada (1ª fase)

fase)
Capacidade

de

regasificación

máxima

967.800 m3(n) / h

ampliada (2ª fase)
Lonxitude da rede a construír

133 km

Xeración de emprego
-

Durante a construcción

1.000 personas

-

En operacións (directos)

44 personas

Fonte: INEGA

A terminal de regasificación e os gasoductos asociados serán
construídos e operados pola sociedade REGANOSA.

Ámbalas dúas

actividades, regasificación e transporte, son actividades reguladas e a
súa única retribución serán as peaxes de regasificación e transporte
aplicadas ás cantidades de gas transferidas ó sistema.
A rede de gasoductos asociados á planta regasificadora estará
formada polo “gasoducto este”, que irá dende a pranta de Mugardos a
As Pontes e Vilalba para unirse á rede nacional, e o “gasoducto oeste”,
que desde Mugardos irá a Abegondo –onde se unirá á rede nacionalMeirama (Cerceda) e Sabón (Arteixo).
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Vista Virtual de planta de Reganosa (Mugardos)

2.3.5. O petróleo e os seus derivados
A existencia na nosa comunidade
dunha refinería ubicada en A Coruña
confire

a

Galicia

unha

presenza

significativa na xestión de recursos
enerxéticos
destinándose
transformados

a

nivel
os
tanto

nacional,
productos

ó

mercado

interior como ó exterior. En 2003 procesáronse nesta refinería 6.229 ktep
(5.656 ktep de cru de petróleo e 573 ktep de produtos petrolíferos).
Obtivéronse 4.954 ktep de produtos petrolíferos para uso enerxético, 359
ktep de enerxías residuais, autoconsumíndose nos distintos procesos 419
ktep.
A refinería está capacitada para procesar crus de distinta procedencia,
dende os moi lixeiros ata os pesados, e orientouse á producción de
produtos medios, lixeiros e desulfurados e de gasolina sen chumbo.

Refinería de REPSOL-YPF en A Coruña
Cru de petróleo e Produtos Petrolíferos con uso enerxético
procesados na Refinería de A Coruña (ktep)
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Productos petrolíferos obtidos
Autoconsumo no
Combustible

Cru

Entradas ó

Perdidas de

proceso de

Productos obtidos

proceso

transformación

transformación

para a venda

de

petróleo

5.656

G.L.P. (*)

4

311

Gasolinas

5

1.042

Querosenos

0

54

Gasóleos

139

Fuelóleos

349

678

Coque (**)

76

252

Outros (***)

0

E.

60

2.557

Residuais

(****)

359

TOTAL

6.229

916

419

4.894

(*) Butano e propano
(**) Só se considera o coque importado pola refinería de A Coruña
(***) Alcoles e outros hidrocarburos. C3
(****) Gas e fuel de refinería obtidos no proceso de refino

Tendo

en

conta

que

en

Galicia

existen

outras

empresas

comercializadoras e xestoras de produtos petrolíferos, no ano 2003
xestionáronse 6.338 ktep para uso enerxético, dos que o 9,7% se utilizou
para xeración eléctrica, o 17,3%

transformouse en calor, o 34,4%

exportouse e o 38,6% restante destinouse ó transporte.

36

Uso enerxético dos produtos petrolíferos
Uso enerxético dos produtos petrolíferos

Exportación
Exportación
34%
34%

Centrais
Centrais
térmicas
térmicas
3%
3%

Comb. apoio
Comb. apoio
centrais de
centrais de
biomasa
biomasa
0%
0%

Centrais
Centrais
coxeración
coxeración
7%
7%

Xeración
Xeración
calor
calor
17%
17%

Transporte
Transporte
39%
39%

Fonte: INEGA

A construcción e posta en servizo dun oleoducto entre a refinería de A
Coruña e un centro de recepción de combustibles, situado en Vigo,
reduciu os custes de distribución e desconxestionou as principais vías de
comunicación entre ambas cidades.
A participación dos produtos petrolíferos na enerxía primaria que se
xestiona en Galicia sitúase no 57% (similar á media nacional), polo que a
diversificación debe supor a búsqueda de recursos alternativos ó
mesmo nos seus diferentes usos.
Outros datos de interese no sector enerxético galego:
- Galicia xestionou 13.295 ktep de enerxía primaria en 2003, o que
supuxo o 10% do total nacional, e un incremento do 0,4% respecto ó
ano anterior (as importacións diminuíron un 2,3% e a enerxía autóctona
aumentou un 9,9%).
- A capacidade de autoabastecemento de enerxía final en Galicia,
considerando os consumos en electricidade e calor, foi do 56%. No caso
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de incluírse a demanda de productos petrolíferos para o transporte, a
pesca, a agricultura e as minas, esta porcentaxe sería do 32,5%.
- Da enerxía dispoñible para o consumo (9.275 ktep), o 64% destinouse a
uso interno e o 36% restante a exportación.
- A potencia do parque de xeración eléctrica de Galicia supón o 12,5%
do total nacional, contribuíndo co 19,4% da potencia instalada en
enerxías renovables, tendo en conta a gran hidráulica, e co 23,6% se
non se considera a esta.
- A electricidade procedente de fontes renovables supuxo o 66,7% da
electricidade consumida. Se non se ten en conta a gran hidráulica, esta
porcentaxe sería do 23,4%, producíndose un incremento no 2003
respecto ó ano 2002 debido ó crecemento da xeración eólica.
- O sistema enerxético galego é de gran importancia para o conxunto
do España, xa que o 11,6% de toda a xeración eléctrica bruta provén
da Comunidade galega.
En particular, o 21,1% da produción estatal de enerxía eléctrica obtida a
partir de fontes renovables e o 18,9% da termoeléctrica con carbón ten
a súa orixe en Galicia.
- Durante o presente ano importáronse 5.656 ktep de cru, o que
representa o 9,3% do total descargado nos peiraos españois.
- Débese destacar a produción de bioetanol (46 ktep) en Galicia a
partir de cereais, xa que representa o 54 % do total xerado en España.
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3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
3.1. 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, a fin
de tomar as medidas oportunas en prol do uso racional da enerxía e do
fomento das fontes renovables.

3.1.1. 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 producción enerxética de
Galicia correspondentes ás instalacións acollidas ó réxime especial de
producción 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 producción e o vertido de enerxía á rede por parte de
cada un dos xeradores especiais de potencia maior de 1 MW na
Comunidade Autónoma de Galicia.
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PARQUES EÓLICOS

BIOMASA, RESIDUOS E
OUTRAS CENTRAIS

CENTRAIS DE
COXERACIÓN

(RÉXIME ESPECIAL)
DATOS DE VENTO EN
PARQUES EÓLICOS E
PREDICCIÓNS DIARIAS
DE PRODUCCIÓN

CENTRAIS
HIDROELÉCTRICAS

(RÉXIME ORDINARIO)
PRODUCCIÓN CENTRAIS
DE TIPO CONVENCIONAL

ENVÍO DE
INFORMES
MENSUAIS DE
PRODUCCIÓN

CONEXIÓN COAS CENTRAIS E
DESCARGA INSTANTÁNEA DA
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

OUTROS PARÁMETROS
ENERXÉTICOS:

SICAPDE
DATOS DE VENTO DAS
ESTACIÓNS
ANEMOMÉTRICAS

1) CAPACIDADE EMBALSES
2) DATOS DE PLUVIOMETRÍA
3) PRECIOS COMBUSTIBLES
4) CONSUMOS ENERXÉTICOS

MELLORA DA
INFORMACIÓN
ENERXÉTICA

INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN
(I+D+i)

3.1.1.1. Implantación do sistema
Durante o ano 2004 leváronse a cabo as seguintes accións para
impulsar a posta en marcha do SICAPDE:



Completouse o programa de recepción de datos de vento
enviados polas centrais eólicas a través do correo electrónico.



Inventario e clasificación das centrais por criterios



Instalouse a segunda versión do programa de descarga de datos
cuarto-horarios introducindo melloras na súa operatividade.
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Instalouse a segunda versión do programa de almacenamento e
procesado de datos cuarto-horarios a fin de posibilitar mellores
comparativas e gráficos.



Programa de estimación da producción mediante modelos de
regresión.



Xestións de inclusión de rexímenes ordinarios (35% da potencia).

A porcentaxe de centrais de réxime especial conectadas ó SICAPDE a
finais do ano 2004 é de 205, 2.704 MW, o cal representa o 96,7% da
potencia instalada.
3.1.1.2. Mantemento e operación do sistema
O mantemento e operación do SICAPDE durante o ano 2004 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 tódalas centrais
para

descargar

de

forma automática os
datos de producción
e consumo de enerxía
eléctrica

medidos

cada 15 minutos.



Almacenamento e revisión periódica dos datos descargados,
descartando os datos incompletos e erróneos.
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Conexión e descarga manual dos datos das centrais que non
conecten de xeito automática ou que non descargasen a
totalidade deses datos.



Realización dos informes mensuais de producción para os catro
grupos de instalacións definidos: parques eólicos, centrais de
coxeración, centrais hidroeléctricas e outras centrais.



Informes semestrais de producción.
C) Informes mensuais de producción das centrais.



Revisión

periódica

(cada

mes)

dos

informes

mensuais

de

producción enviados por cada central a través da internet
mediante o SICAPDE.

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.
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•

Seleccionar dúas centrais e efectuar correlacións entre as súas
curvas de producción. O resultado da dita correlación poderá
visualizarse, imprimirse ou exportarse a outras aplicacións.

•

Xerar curvas de producción a partir de correlacións realizadas,
podéndose comparar as curvas real e estimada de producción.
Poderanse visualizar, imprimir ou exportar a outras aplicacións.
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3.1.2 Estudos sectoriais
Os estudos enerxéticos sectoriais permiten obter múltiples datos, tales
como a distribución do consumo por fontes enerxéticas, por equipos, ou
por ciclos productivos; a potencia eléctrica instalada; a porcentaxe de
consumo; o

aforro

por

medidas

de

mellora, etc., nun

sector

determinado do tecido industrial galego.
Na estructura 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, a fin de propoñer
medidas de aforro efectivas.
A publicación dos resultados destes estudos, nos que os datos están
protexidos polo secreto estatístico, axuda ós xestores a coñecer
posibilidades de aforro nas súas empresas e, polo tanto, facilítalles a
toma de decisións neste ámbito.
Como continuación ós estudos realizados nos anos anteriores, durante
2004, actualizouse o “Estudo sectorial da coxeración” debido a nova
regulamentación publicada ó longo deste ano e que afecta á
rendibilidade económica das plantas de coxeración, e rematáronse os
traballos para a publicación do “Estudo sectorial hoteleiro” e do “Estudo
sectorial cárnico”, estando en proceso de elaboración, ademais, os
estudos dos sectores municipal e conserveiro.
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3.1.3. Seguimento da evolución de gases de efecto invernadoiro
O Protocolo de Kioto é un acordo internacional que pretende garantir
un compromiso mundial para a loita contra o fenómeno do cambio
climático a través da reducción 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 combustible fósiles.
A Unión Europea comprometeuse a reducir as súas emisións en 2012 nun
8% respecto ós niveis de 1990. Este obxectivo é repartido entre tódolos
estados membros en función do seu desenvolvemento industrial. Para
España o aumento da contaminación limítase a un 15% ata o 2012 en
relacións ós niveis de 1990.
España aumentou os seus niveis contaminantes dende 1990 en máis dun
38%, vintetrés puntos por riba do seu obxectivo, sendo as emisións do
sector enerxético máis do 77% do total de emisións de España.
A partir do 2005 porase en marcha en Europa un mercado de
compravenda de dereitos de emisións, no que as empresas que
contaminen por debaixo dos limites que lle sexan asignados poderán
vender esta parte sobrante. Aquelas que os superen terán que acudir ó
mercado e mercar os dereitos de emisión que precisen. Calcúlase que
cada tonelada de gas no mercado terá un prezo entre 10 e 30 €.
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A Xunta elaborou o “Inventario de emisións de gases de efecto
invernadoiro en Galicia”, e, en base ós datos que figuran neste
documento, comprobouse que as emisións de CO2 medraron na nosa
Comunidade durante o período de referencia nun 27%. Esta porcentaxe
é inferior á media nacional, pero moi superior ós valores de referencia
marcados pola Unión Europea (15%).
En Galicia na actualidade existen 54 instalacións enerxéticas afectadas
pola directiva, e o seu cumprimento pode afectar á competitividade
de moitas destas instalacións, polo que dende o INEGA ofreceuse un
servicio 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 de outras substancias
contaminantes asociadas á actividade enerxética en Galicia, e
deseñáronse estratexias para mitigar o cambio climático, como o
fomento das enerxías renovables, plans de aforro e eficiencia
enerxética, certificación enerxética de vivendas, ou campañas de
xestión da demanda, entre outros.

3.1.4. Observatorio de análise da variación de prezos de productos
enerxéticos e da súa repercusión en productos finais e na
competitividade das empresas
Estase a elaborar unha publicación 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 fluctuacións nos prezos do cru e a súa repercusión no valor monetario
final dos combustibles derivados deste (gasolinas, gasóleos, fuel óleos,
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GLP, querosenos, etc.), do gas natural, do carbón, do mercado
maiorista da electricidade –POOL- e das tarifas eléctricas.
A partir da variación dos prezos finais dos distintos productos enerxéticos
durante o período obxecto de estudo e unha vez coñecidos os
consumos específicos medios dos sectores productivos, calcúlase,
ademais, a variación dos custos enerxéticos no período de referencia,
téndose tamén en conta a evolución da demanda e a súa repercusión
nos prezos en orixe e finais.
O estudo tamén inclúe comentarios sobre as posibles causas de
variación dos prezos e as previsións da súa evolución para ó seguinte
trimestre.
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3.1.5. Análise da calidade da subministración de enerxía eléctrica
por comarcas
Coa fin de identificar aquelas áreas nas que se seguen detectando
niveis de calidade na subministración de enerxía eléctrica inferiores ós
regulamentarios e de propoñer melloras para aumentar a calidade
actual, durante este ano 2004 rematouse o estudo de “Calidade
eléctrica por comarcas” da provincia de Pontevedra, estando previsto
para finais ou principios do ano rematar o estudo referido a provincia de
Lugo.

3.1.6 Análise da viabilidade da subministración de gas natural a
comarcas
Dentro das actuacións destinadas á mellora da subministración
enerxética nos concellos, apoiase o desenvolvemento da infraestructura
gasista en núcleos de poboación distantes das redes de gas natural
mediante a construcción de novas liñas de transporte e plantas satélites
de gas natural licuado naquelas zonas cun perfil de consumo elevado,
xa sexan municipios, polígonos industriais ou unha combinación de
ámbolos dous. Hai que ter en conta que a carencia de gas natural
nalgúns polígonos industriais impide que se instalen neles empresas que
nos seus procesos productivos demandan este tipo de enerxía.

A entrada en funcionamento da planta regasificadora de Mugardos
reducirá considerablemente o custo de transporte do gas natural
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licuado mellorando notablemente as marxes de rendibilidade destas
plantas.
Para apoiar estas iniciativas o INEGA elaborou os estudos de viabilidade
técnico-económica de desenvolvemento de infraestructura gasista en
diversos puntos de consumo da xeografía galega, co obxectivo de que
o maior número de cidadáns poidan dispoñer desta enerxía coa maior
brevidade posible.

3.1.7 Atlas enerxético: mantemento e actualización
Un dos obxectivos principais do INEGA é conseguir un sistema enerxético
galego máis transparente e competitivo e, en consecuencia, máis
acorde cunha realidade na que é necesario fomentar accións que
melloren a eficiencia e, sobre todo, os métodos e as instalacións de
subministración e distribución. Os responsables do INEGA decidiron
promover a elaboración dun “Atlas enerxético de Galicia”, un
instrumento informático no que se describe e se define, dun xeito
detallado e minucioso, a complexa estructura enerxética existente na
nosa comunidade.
Rematada xa a primeira fase de implantación deste “Atlas enerxético”,
durante o presente ano desenvolveuse a segunda fase na que se
aumentou a información das instalacións enerxéticas introducindo as
reformas, ampliacións ou novas instalacións, sempre a fin de manter
actualizada en todo momento a información contida nesta ferramenta
informática.
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3.1.8. Convenio de colaboración entre o INEGA e Red Eléctrica de
España
O INEGA continuou colaborando neste ano 2004 con Red Eléctrica de
España (REE) para compartir a información técnica e optimizar a
operación da rede de transporte de enerxía eléctrica en Galicia.

3.1.9. Balance enerxético de Galicia do ano 2003
Durante o ano 2004 elaborouse o “Balance enerxético
de

Galicia”

correspondente

ó

ano

2003.

Este

documento, que amosa a realidade enerxética da
nosa Comunidade, ten como obxectivo principal
coñecer e analizar a distribución da producción e do
consumo de enerxía en Galicia, así como as distintas
transformacións que sofre a enerxía primaria ata o seu consumo final,
permitindo a realización de programas de actuación que fomenten a
diversificación e a optimización enerxética.

3.1.10. Realización de enquisas enerxéticas e actualización da base
de datos enerxéticos de industrias e empresas de servicios
O INEGA realizou durante este ano 2004 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 distintos sistemas
productivos e realízanse análises comparativos sobre o custo da enerxía
na elaboración final de produtos. Esta información é unha ferramenta
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fundamental para poder realizar plans de aforro e eficiencia nos distintos
sectores industrias da nosa Comunidade Autónoma, e para poder
desenvolver o Observatorio Enerxético.

3.1.11. Colaboración na realización do libro “Galicia 2005”
Con carácter anual, a Consellería de Presidencia
edita un libro que recolle os avances e as novidades
existentes en múltiples eidos: a educación, a cultura,
a

sanidade,

a

agricultura,

a

pesca,

as

comunicacións, o patrimonio, a industria, a enerxía,
etc.

O

INEGA,

dende

a

súa

creación,

responsabilizouse da elaboración e da revisión anual
da dita publicación no que ó ámbito da enerxía se refire.
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4. DESENVOLVEMENTO DAS ENERXÍAS RENOVABLES
A diferencia do século XX, no que
primaron

os

combustibles

fósiles

na

producción enerxética, a limitación das
súas

súas

reservas

encarecemento,

e

ademais

o

seu
dos

problemas ambientais vencellados ó 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 ó redor do cal
xirarán tódalas decisións políticas e empresariais, tendendo cara á
eficiencia enerxética (obtendo os mesmos productos consumindo
menos) e fomentando a producción de enerxías renovables que
reduzan a dependencia dos combustibles fósiles.
Seguindo as actuais tendencias agárdase que no ano 2010 as fontes
renovables 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.
Ademais, nesa data máis de 4.000 persoas
traballarán directamente no ámbito das
enerxías renovables.
Polo tanto, estamos a falar dun sector estratéxico que contribúe a
garantir a subministración enerxética e a mellora de eficiencia, que
estimula a innovación tecnolóxica e incrementa a actividade industrial,

52

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.

4.1. PROGRAMA DE FOMENTO DA ENERXÍA SOLAR
Aínda que os niveis de radiación en Galicia son inferiores ós do sur de
España - o termo medio diario na nosa comunidade oscila entre os 3,2 e
os 4,2 quilovatios por hora por metro cadrado, fronte ós 5 quilovatios por
hora en Andalucía – non se debe considerar inadecuado o
aproveitamento desta fonte enerxética, sobre todo se se ten en conta
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 2002” 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. Colaboración en proxectos de instalacións solares
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Ó longo do ano 2004 o INEGA colaborou en 20
proxectos de instalacións solares térmicas ou
fotovoltaicas,
organismos

tanto
públicos

pertencentes
(concellos,

a

outras

consellerías, 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 facilitan ós
promotores das instalacións a súa implantación.

4.1.2. Xornada técnica sobre enerxía solar
O día 7 de maio de 2004 realizouse a “Xornada sobre enerxía solar”,
destinada ós profesionais relacionados con este ámbito enerxético
(técnicos, instaladores, etc.). Esta xornada constou de dúas sesións (solar
térmica e solar fotovoltaica), na que distintos especialistas de cada
unha das partes involucradas no sector da enerxía solar fixeron unha
posta en común dos condicionantes, preocupacións e puntos de vista
existentes neste eido emerxente en Galicia.

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

obxectivo

implantación

de

impulsar

de

a

normativas

municipais sobre preinstalación e
instalación de enerxía solar térmica
en

edificios

rehabilitación,

novos

ou

en

elaboráronse

diferentes modelos de ordenanzas
para ser distribuídas ós concellos galegos a través da Federación
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Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP). A finalidade desta
iniciativa é axeitala aplicación desta tecnoloxía a unha realidade
arquitectónica

coincidentes

cos

principios

de

sostenibilidade

e

protección do medio.
Se ben é obvio que os resultados desta actuación non serán
apreciables a curto prazo, considérase moi axeitado abrir o debate e
promover a reflexión sobre estes temas entre os representantes
municipais.

4.1.4. Colaboración coa Fundación de Enerxía Solar
Nas resolucións de aprobación dos últimos plans eólicos estratéxicos
(finais do ano 2002 e principios do ano 2003), establecéronse unhas
bases de colaboración cos promotores eólicos co obxectivo de
contribuír ó fomento da enerxía solar en Galicia. A devandita
colaboración, instrumentada a través da creación dunha fundación,
levarase a cabo mediante actuacións concretas como son a
elaboración de proxectos demostrativos, a posta en marcha de
actividades de difusión, etc.
O INEGA colaborou ó longo do ano nas tarefas de creación desta
fundación, achegando a súa experiencia no desenvolvemento deste
tipo de proxectos, e axudando así ó pulo da enerxía solar en Galicia.

4.1.5. Análise técnica das solicitudes de axudas de enerxías
renovables
O Instituto realizou a análise técnica das solicitudes de axudas relativas
ó fomento da utilización ou producción de recursos enerxéticos
renovables en concellos - baseándose na Orde do 21 de novembro
(D.O.G. do 28/11/03) - para a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e
Minas. Ademais, establecéronse en colaboración coa devandita
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Dirección Xeral, os criterios de avaliación para as axudas a instalacións
de aproveitamento de enerxía solar para particulares e empresas (Orde
do 21 de novembro, publicada no D.O.G. do 28/11/03).

4.1.6. Apoio técnico á liña de axudas á enerxía solar
O INEGA estableceu durante o 2004 as liñas
necesarias para a posta en marcha dunhas
axudas para a instalación de paneis solares,
definindo os criterios para a selección dos
proxectos,

contactando

coas

entidades

bancarias para o financiamento dunha
parte dos tipos de xuro, etc. A súa publicación está prevista para finais
do ano 2004 ou inicios de 2005.

4.1.7.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 coma a mellora das canles
de distribución, aspectos de formación e información, etc.

4.1.8 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”.
4.2
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SEGUIMENTO DO “PLAN EÓLICO DE GALICIA”

4.2.1 Parques eólicos singulares nos concellos
O

Decreto

302/2001,

aproveitamento

da

que

enerxía

regula
eólica

o
en

Galicia, crea a figura dos parques eólicos
singulares, promovidos polos concellos. Estas
instalacións

caracterízanse

por

estaren

asociadas ó 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 ós concellos interesados na implantación deste tipo de
miniparques a través da colaboración no desenvolvemento de
aproximadamente 5 proxectos (durante a fase de promoción,
tramitación administrativa e construcción) e na elaboración dun
número estimado de 10 estudos de potencial eólico.

4.2.2. Estudos de potencial eólico
O INEGA elabora estudos de potencial eólico para organismos e
empresas. Durante este ano 2004 elaborouse o estudo de potencial
eólico no Aeroporto de Santiago de Compostela e estase a realizar o
estudo de potencial na Autoridade Portuaria de Ferrol.

4.2.3.Colaboración coa Consellería de Innovación, Industria e
Comercio
En relación á colaboración do INEGA coa Consellería de Innovación,
Industria e Comercio para o desenvolvemento do “Plan eólico de
Galicia”, elaboráronse tanto os informes xerais da situación do
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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
infraestructuras eléctricas relacionadas coa implantación dos parques
eólicos en Galicia.

4.3. 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

esta

laboura,

cómpre

destacar:
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 producción, predicción 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
formación.
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en

actividades

de

comunicación,

difusión

e

4.4. OUTROS PROXECTOS: ENERXÍA DO MAR. ENERXÍA EÓLICA OFFSHORE
O INEGA considera de grande importancia a elaboración de análises
de potencial e viabilidade de instalacións que aproveiten recursos
aínda non utilizados en Galicia, como son a enerxía das ondas ou a
enerxía eólica off-shore.
Ó longo do ano realizáronse estudos sobre as posibilidades de
implantación de instalacións que aproveiten a enerxía do mar ou a
enerxía eólica off-shore para a xeración de electricidade, analizando as
distintas tecnoloxías existentes no mercado.

4.5. FOMENTO DAS ENERXÍAS RENOVABLES
Durante o 2004 difundíronse
libros, caderniños, trípticos, e
demais material divulgativo a
fin

de

promover

cidadanía

e

entre

as

a

propias

empresas e institucións o uso
de

fontes

renovables.
mesmas

de
Un

pódese

enerxía

resumo
atopar

das
no

apartado 6 “Actividades de difusión”.

4.6 . ANÁLISE DA VIABILIDADE DA OBTENCIÓN DE BIODIÉSEL A PARTIR
DE ACEITES VEXETAIS
Os biocombustibles líquidos destinados ó sector da automoción
obtéñense a partir de biomasa vexetal. Trátase, polo tanto, de
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combustibles de orixe vexetal que teñen características parecidas ás
dos combustibles fósiles, o que permite a súa utilización en motores sen
ter que efectuar modificacións importantes. Ademais, non conten xofre,
un dos principais causantes da choiva ácida, nin contribúen a aumentar
a cantidade de CO2 emitida á atmosfera.
O principal inconveniente co que se enfronta a comercialización dos
biocombustibles no sector do transporte é o seu alto custe de
fabricación. Na actualidade só é viable se se aplican, polo menos ata
que se creen as condicións propicias para a inversión, sistemas de
axudas como as de tipo fiscal, que reducen o tipo de xuro especial
aplicable ós biocombustibles de orixe agrícola.
A Unión Europea pretende a substitución do 20 por cento das gasolinas
e gasóleos para transporte por estrada por combustibles alternativos no
2020.
A directiva da Unión Europea 30/2003 de 8 de maio establece un
mínimo nivel de biocombustible sobre a venda de combustibles do 2%
para o 2005 e do 5,75% para o 2010.
No noso país a situación dos biocarburantes viuse favorecida pola
exención fiscal do imposto especial de hidrocarburos (Lei 53/2002), o
que lle permite ter un prezo similar ó do gasóleo A.
Por todo iso, durante o presente ano, o INEGA pretende analizar a
viabilidade técnico-económica dunha planta que produza 50.000 Tm/
ano, de calidade DIN 51606/prEN14214, a partir de aceites vexetais.
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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 notable expansión urbanística derivada dun
crecemento anual do parque de vivendas superior ós 35.000 pisos, á
maior mobilidade xeográfica, ó “boom” do parque automobilístico e á
mellora da rede viaria.
Dende o INEGA promóvese o fomento de medidas e pautas de
comportamento, a fin de acadar uns maiores niveis de aforro e
eficiencia enerxética en tódolos 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.
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Este tipo de actuacións véñense facendo no INEGA dende a súa
creación. Neste senso, durante o ano 2004 realizáronse ó redor de 50
auditorías enerxéticas en industrias e pequenas e medianas empresas
con consumo superior a 100 tep.

5.2. 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, o que
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.
No

ano

2004

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, coa fin de cuantificar os seus custos e
determinar as medidas de aforro aplicables, 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 ó “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 renovables.

5.3. ASESORÍA ENERXÉTICA Á “CIDADE DA CULTURA”
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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.

5.4. 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

espacio

á
da

atmosfera.
“páxina

Este

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 establece uns niveis de eficiencia de 6 a 10. Con esta
iniciativa o INEGA preténdese anticipar 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 á eficiencia enerxética nas vivendas de
futura construcción. O Instituto Enerxético de Galicia ofrécelles deste
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xeito ós profesionais un servicio que lles permitirá adaptarse a un novo
marco regulador antes da súa posta en marcha.

5.5. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN NO USO RACIONAL
DA ENERXÍA
O INEGA desenvolveu durante este ano 2004 diversas campañas en 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 establecen a necesidade de reducir as
emisións á atmosfera.
Este novo escenario influíu 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 falla 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 tódolos
soportes ó 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
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poboación; os medios escritos, nos que se debe definir a filosofía do
sistema enerxético actual e o seu futuro; e internet, entendendo esta
rede coma un espazo de consulta máis especializado.

6.1. CAMPAÑA DE FOMENTO DA ENERXÍA SOLAR EN CENTROS
EDUCATIVOS
Continuouse coa campaña de fomento da enerxía solar nos 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 case 200 centros durante o trienio 2002-2004.
Baseándose

nesta

realizáronse

actuación,

aproximadamente

70

visitas a colexios da nosa Comunidade
Autónoma,

nas

conferencias
enerxías
prácticas

que

sobre

renovables,
do

se
as

impartiron
diferentes

demostracións

funcionamento

das

instalacións solares e nas que se entregou diversa documentación e
material que lles permite ós profesores dos centros continuar coa labor
educativa das enerxías renovables.

6.2. PREMIOS DE ENERXÍAS RENOVABLES
Co obxectivo de afondar aínda máis na formación sobre enerxías
renovables nos sectores de idades máis baixos, o INEGA e a Dirección
Xeral de Centros e Ordenación Educativa asinaron o día 19/11/2003
unha resolución conxunta de convocatoria de premios á innovación
educativa sobre as enerxías renovables en Galicia. Baseándose nesta
convocatoria, formaranse grupos de traballo nos centros educativos,
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que podían presentar materiais relacionados coas enerxías renovables
que servirán posteriormente para a súa utilización en tódolos centros da
nosa Comunidade Autónoma.
Os premios para os dous mellores traballos foron para o I.E.S. As
Mercedes de Lugo e o I.E.S. Fernando Wirtz de A Coruña, e consistiron
en sendas aulas-laboratorio de enerxías renovables (valoradas en 12.000
e 6.000 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 renovables.

6.3. INSTALACIÓN DE LABORATORIOS DE ENERXÍAS RENOVABLES EN
CENTROS EDUCATIVOS
O Instituto Enerxético de Galicia rematou a instalación de tres
laboratorios

de

enerxías

renovables

en

centros

educativos

nas

provincias da Coruña, Lugo e Ourense iniciada no ano 2.003, e
comezou coas tarefas correspondentes para a instalación dun novo
laboratorio nun centro da provincia de Pontevedra, a fin de colaborar
cos profesores nas súas labores de formación práctica sobre as enerxías
renovables.
Estes laboratorios constan de equipos de experimentación de enerxía
eólica, enerxía solar térmica e enerxía solar fotovoltaica, así como de
bibliografía de consulta asociada ás enerxías renovables.

6.4. CAMPAÑA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FOMENTO DA
ENERXÍA SOLAR
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Fíxose unha campaña
en diferentes medios
de comunicación en
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 renovables desta enerxía. Os
soportes elixidos foron a televisión, a radio, “internet” e a prensa escrita,
tendo como lema “Enerxía solar, enerxía natural”.

6.5. ELABORACIÓN DUN LIBRO SOBRE ENERXÍA SOLAR TÉRMICA
O INEGA elaborou un libro sobre os diversos aspectos relacionados coa
enerxía solar térmica para a súa difusión, co obxectivo de impulsar esta
tecnoloxía na nosa Comunidade Autónoma.

6.6. XORNADAS DE DIFUSIÓN DA ENERXÍA SOLAR
Coa fin de responder ó interese amosado por diferentes organismos
galegos (concellos, universidades, asociacións de empresas, etc.),
organizáronse diversas xornadas de difusión da enerxía solar por toda a
xeografía galega.
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O obxectivo destas xornadas é ofrecer unha visión xeral sobre a enerxía
solar e, ademais, concienciar a sociedade dos beneficios asociados a
esta así como da súa alta potencialidade como fonte enerxética.

6.7. DIFUSIÓN DE DIVERSO MATERIAL RELACIONADO COA ENERXÍA
SOLAR
Ó longo do ano 2004 continuouse coa difusión de material relacionado
coa enerxía solar, orientado tanto á poboación en xeral como a
sectores específicos (arquitectos, instaladores, sectores industriais, etc.).
A finalidade desta actuación é reducir unha das barreiras máis
importantes que afectan ó desenvolvemento da enerxía solar: o
descoñecemento por parte da poboación dos diferentes aspectos
desta fonte enerxética (aplicacións, tecnoloxía, beneficios asociados,
etc.).
6.8. LIÑA DE INFORMACIÓN SOBRE ENERXÍA SOLAR
O espectacular aumento da demanda de información sobre a enerxía
solar que se está a producir, fai necesario continuar coa liña de
información sobre esta fonte de enerxía, de modo que os interesados
poidan consultar e asesorarse xa sexa telefonicamente, por correo
electrónico ou ben de forma personalizada, sobre tódolos aspectos
referidos a esta fonte renovable.

6.9. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DAS ENERXÍAS RENOVABLES

6.9.1. Elaboración dun caderniño sobre enerxías renovables
Coa intención de ampliar os medios dispoñibles para
afrontar a difusión das enerxías renovables, elaborouse
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un caderniño no que se analizaron cada unha das fontes de enerxía
renovables existentes en Galicia.
Avaliáronse igualmente os recursos de cada fonte presentes na nosa
Comunidade Autónoma, a fin de coñecer, dun xeito o máis aproximado
posible, o mínimo grao de dependencia enerxética do exterior que sería
posible acadar.

6.9.2. Exposición itinerante “A través das enerxías”
O día 23 de marzo de 2004 entrou en
funcionamento a exposición itinerante
“A través das enerxías”, deseñada
durante o segundo semestre do ano
2.003.
Esta exposición trata de dar unha visión
global

ós

visitantes

dos

diferentes

aspectos da enerxía (recursos, xeración, distribución, uso eficiente, etc.),
combinando tanto materiais escritos como audiovisuais e experimentais,
que permiten achegarse a un mundo descoñecido en xeral pola
poboación.
A exposición integra nos seus espacios experiencias
que definen as enerxías renovables e o seu carácter
limpo, e o aforro e a eficiencia enerxética: desde un
parque eólico e paneis solares en pequena escala,
nos

que

se

evidencia

dun

xeito

animado

o

aproveitamento destas fontes enerxéticas limpas, ata
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
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un pila de combustible, etc. Con este material búscase que o visitante
comprenda os ratios enerxéticos que se obteñen de cada fonte e cómo
hai que racionalizar o seu uso para fomentar un comportamento máis
respectuoso co medio ambiente.
Esta exposición percorreu durante o ano 2004 ó redor de 28 centros
municipais (salas de exposicións, centros educativos, etc.), estando
operativa nun prazo de unha a tres semanas en cada lugar.

6.10. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN NO USO RACIONAL
DA ENERXÍA

6.10.1. Campaña informativa sobre a liberalización de mercados
enerxéticos en industrias
Durante o ano 2002 implantáronse as medidas regulamentarias que
posibilitan o acceso ó mercado liberalizado de tódolos consumidores.
Sen embargo, o éxito deste proceso dependerá da información da que
dispoñan os cidadáns para tomar as decisións sobre as opcións de
subministración máis eficientes.

Dende o INEGA intensificouse a labor informativa no
ano 2004 para que os cidadáns e os responsables das
industrias coñezan as vantaxes que lles ofrece a
implantación plena dos mercados liberalizados de gas
e electricidade, a través da distribución de guías e
trípticos con información detallada.
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6.10.2. Campañas de orientación e fomento do uso racional da
enerxía, sector doméstico e servicios
Existen evidencias, di un periodista especializado, “de que o cidadán
medio descoñece os criterios básicos que operan no sector, en
aspectos tan simples como a confusión permanente entre enerxía e
electricidade. Débese artellar, polo tanto, un sistema divulgativo para
que, a través da proxección de conceptos sinxelos e contidos fáciles de
asimilar, a sociedade participe dos movementos que se están a
producir no sistema enerxético”.
Para conseguir este cambio de mentalidade deberase impulsar a idea
de que aforro e calidade de vida son compatibles, tratando de
convencer e persuadir ós galegos de que racionalizar o consumo
enerxético e, na medida do posible, optar por fontes renovables, é moi
beneficioso para as economías familiares e para a protección
ambiental, sen que iso implique diminuír os nosos parámetros actuais de
confortabilidade.
Con esta fin, durante o ano 2004 continuouse coas campañas feitas en
2002 e 2003 sobre aforro enerxético a través de accións informativas
sobre diversos aspectos de interese: etiquetado de electrodomésticos e
lámpadas

de

baixo

consumo,

aforro,

eficiencia

enerxética

e

liberalización, a fin de fomentar a proxección nos medios, (televisión,
prensa, radio, e internet) de mensaxes e contidos favorables á asunción
de comportamentos que melloren a eficiencia.

6.10.3. Elaboración e distribución de 210.000 exemplares da “Guía
práctica da enerxía”
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Das familias galegas depende o 25% do consumo
final da enerxía da nosa Comunidade, que se
incrementa a un ritmo medio anual do 5%, o que
representa un custo duns 1.300 € anuais por fogar.
Ademais,

o

sector

doméstico

presenta

unhas

condicións que fan moi difícil calquera tipo de
actuación

que

presente

unhas

porcentaxes

de

rendibilidade

aceptables, debido fundamentalmente a uns consumos individuais moi
baixos e a unha gran dispersión do consumo. Por todo esto, elaborouse
a “Guía práctica da enerxía” co obxectivo de proporcionarlles ós
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 renovables.
Trátase dun caderno sinxelo, de fácil lectura e comprensión, cuxo
principal obxectivo é atraer a atención do lector e informarlle das
vantaxes que ofrece o aforro enerxético (económicas e medio
ambientais), eliminando a idea xeralizada de que as medidas de aforro
enerxético supoñen un custo elevado e unha perda de confort.
Ademais, neste ano 2004, 1.000 guías das 210.000 que se distribuíron nos
xornais de Galicia, ían premiadas cunha lámpada de baixo consumo,
perseguindo con esta medida un dobre obxectivo: por unha banda
reducir o consumo eléctrico sen diminuír a calidade de iluminación, e
por outra, incentivar ó cidadán a comprobar o rendemento e as
vantaxes da instalación destes equipos nos fogares.
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6.11. ELABORACIÓN DUN CATÁLOGO DE PUBLICACIÓNS
O Instituto Enerxético de Galicia centra as súas
actividades no estudo das fontes renovables e na
optimización dos recursos enerxéticos dispoñibles en
Galicia, tendo como eixes fundamentais da súa
filosofía e fomulacións o desenvolvemento sostible, a
creación de novos nichos de emprego, a garantía da
subministración

enerxética

e

a

protección

do

contorno ambiental.
Froito deste esforzo foi a publicación 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 tódolos 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 este ente de xestión enerxética.
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7. PROGRAMA FORMATIVO
O tratado de Amsterdam do 14 de Abril do 1998 establece como
principios constituíntes o fomento do desenvolvemento sostible e a
protección e mellora do medio ambiente, alcanzándoo a través da
integración das cuestión medio ambientais en tódolos sectores
económicos.

Estes

principios

recóllense

no

“Reglamento

de

disposiciones generales de los Fondos Estruturales (2000-2006)”.
A enerxía é un dos elementos considerados no V Programa de Acción
Comunitaria en materia de medio ambiente. 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 medio ambientais do
noso planeta, especialmente nos efectos, nunca desexados, que está
tendo o consumo enerxético no cambio climático.
A contaminación dos gases emanados que producen o efecto
invernadoiro propiciaron a presentación dos compromisos do Protocolo
de Kioto, asumidos pola Unión Europea.
É, polo tanto, a integración medio ambiental no sector enerxético, un
dos retos do século XXI para acadar o fomento do desenvolvemento
sostible.
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 polo fondos comunitarios.
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Como obxectivos específicos figuran a participación e o control do
cumprimento da normativa ambiental da Unión Europea.
Para elo é fundamental organizar vías de integración, intercambiar
información e, sobre todo, a formación das persoas involucradas dentro
deste sector, dando un paso adiante no reto de fomentar o
desenvolvemento sostible da nosa sociedade.
Un segmento novo como o das enerxías renovables necesita de
profesionais solventes. Desde a súa implantación en Galicia, só no
sector eólico xa se xeraron 2.100 empregos e no ano 2010 está previsto
que uns 4.000 postos de traballo dependan directamente das
renovables – da solar uns 500-. Para continuar con esta evolución
positiva é necesaria a formación de técnicos, dado o grande interese
das empresas por contar con persoal cualificado neste ámbito.
O INEGA desenvolveu durante o ano 2004 diversas actividades
formativas en materia enerxética en coordinación cos axentes e
institucións con intereses ou competencias neste ámbito:

-

IV 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.

-
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III Curso de proxectista-instalador de enerxía solar

Dirixido

a

instaladores

de

sistemas

térmicos,

profesionais de fontanería, 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 aqueles profesionais que
desenvolvan unha actividade relacionada con temas enerxéticos
ou ambientais, que desexen amplia-los seus coñecementos ou
especializarse no eido da enerxía solar.
-

I Curso de mantemento de instalacións municipais
Dirixido a empregados da Administración Local e a
técnicos de empresas mantedoras das instalacións
municipais.

-

I Curso de calefacción a baixa temperatura
Dirixido

a

instalación

profesionais
e

do

sector

mantemento

de

do

deseño,

sistemas

de

calefacción a baixa temperatura.

-

III Xornadas Enerxías Renovables: Galicia- Norte de Portugal
Estas

xornadas,

organizadas
creación

que

dende
polo

a

son
súa

Instituto

Enerxético de Galicia (INEGA),
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en colaboración coa Asociación Portuguesa da Enerxía (APE) e o
Club Español de Enerxía (ENERCLUB), tiveron lugar os días 7 e 8 de
outubro de 2004 en Santiago de Compostela e afondaron en
distintos aspectos en torno ás enerxías renovables, dende a
aplicación

de

novas

tecnoloxías

ata

a

comunicación

á

sociedade, servindo ademais de espacio para o intercambio e a
coordinación de ideas e proxectos entre Galicia e Portugal,
dentro dun sector de importancia estratéxica tanto a nivel
industrial e económico como medioambiental.
- Xornadas de Aforro e Eficiencia Enerxética, organizadas en
colaboración co Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de
Santiago (6, 12 e 13 de decembro).

-

I Máster en enerxías renovables
En colaboración coas Universidades da Coruña, Santiago de
Compostela e Vigo. Está dirixido fundamentalmente a todas
aquelas persoas que desexen afondar no coñecemento das
enerxías renovables, en concreto, a enxeñeiros, arquitectos e
licenciados,

enxeñeiros

técnicos,

arquitectos

técnicos

e

diplomados que teñan relación co obxecto do máster. De non ser
así, han de ter tres anos de experiencia profesional nas materias a
impartir no máster.
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8. XESTIÓN E PLANIFICACIÓN DO INEGA
8.1. SEGUIMENTO DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE ISO
9001:2000
Coa implantación da Norma ISO 9001:2000 (REF: ER/1660/2001) nas
seguintes actividades: “Deseño e realización de proxectos de enerxía
eólica e 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 producción e consumo de electricidade e
combustibles”, o INEGA non só busca a transparencia na xestión a
través da eficacia e eficiencia empresarial, senón tamén a posibilidade
de poder preve-la evolución futura do sector enerxético. 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.
Deste xeito e na busca da mellora continua nos seus procesos, o INEGA
desenvolveu durante o ano 2004 as actuacións relativas ó seguimento e
reforma dos seus procedementos a fin de adapta-lo seu sistema de
xestión da calidade á realidade cotiá das súas actividades, así como á
avaliación e 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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8.2. IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
SEGUNDO A NORMA ISO 14000:1996 E O REGULAMENTO COMUNITARIO
671/2001 (EMAS)
Dende a súa creación o INEGA centrou as súas actividades no
desenvolvemento do estudo das enerxías renovables e na optimización
dos recursos enerxéticos de Galicia, tendo como eixes fundamentais o
desenvolvemento

sostible

e

a

protección

ambiental.

Con

este

obxectivo, e como forma de afianzar a súa posición como entidade
innovadora e dinámica, á Dirección do INEGA decidiu implantar, neste
anos 2004, un sistema de xestión medioambiental baseado no
Regulamento 761/2001 (EMAS) e na norma UNE EN ISO 14001:1996 no
desenvolvemento das súas actividades.
O Regulamento 76l/2001 define o sistema de xestión medioambiental
como

o

conxunto

de

documentos

que

inclúen

a

estructura

organizativa, as actividades de planificación, as responsabilidades, as
prácticas, os
desenvolver,

procedementos, os
aplicar,

alcanzar,

procesos

revisar

e

e

os

manter

recursos
unha

para

política

medioambiental.
Como datos de partida para a determinación dos criterios a considerar
no sistema de xestión medioambiental a implantar no INEGA,
realizáronse as seguintes tarefas:
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• Identificáronse cada un dos aspectos medioambientais existentes.
• Determináronse os métodos efectivos para o seu control operacional
a fin de garantir o seu correcto desenvolvemento.
• Asegurouse a dispoñibilidade dos recursos e da información
medioambiental necesaria para o desenvolvemento da actividade
diaria conforme a lexislación medioambiental vixente.
• Procedeuse ó seguimento e medición dos aspectos derivados do
sistema de cara á implantación das accións oportunas conseguir unha
mellora continua e para establece-los mecanismos de detección e
corrección das posibles desviacións que puideran aparecer no
desenvolvemento do sistema.
En

base

a

todas

estas

especificacións,

o

sistema

de

xestión

medioambiental 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 se deriven da aplicación dos
mesmos.
Finalmente, establecéronse unha serie de obxectivos que se plasman no
programa de xestión medioambiental do Instituto, a fin de avaliar, de
xeito periódico e minucioso, o seu comportamento en base ós criterios
establecidos previamente.

8.3. ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓNS EMPRESARIAIS EN NOVOS
PARQUES EÓLICOS
No exercicio 2004 estaba prevista a adquisición de novas participacións
empresariais

en

correspondentes

sociedades
ós

promotores

xestoras
dos

de

parques

diferentes

“Plans

eólicos
eólicos
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empresariais”. Así, procedeuse á adquisición do 4% da sociedade
Sistemas Enerxéticos de Chandrexa.

8.4. DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA INFORMÁTICO DE XESTIÓN
ORZAMENTARIA E CONTABLE
Desenvolveuse durante este ano, un sistema informático de xestión
orzamentaria adaptado ás peculiaridades do INEGA, que permite un
rexistro e un seguimento contable e orzamentario eficaz e permanente
das distintas actividades deste 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 competencias que a Comunidade Autónoma
ostenta segundo o seu Estatuto de Autonomía (art. 13.2) e de
conformidade co establecido 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
harmoniza-lo uso dos recursos enerxéticos e o respecto ambiental, e en
que urxe diversifica-las fontes enerxéticas e diminuír, na medida do
posible, a dependencia exterior. Por suposto, todas estas iniciativas
sitúanse nun contexto dunha interdependencia económica e 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, iniciativas e programas enerxéticos
desenvolvidos ata entón por diferentes organismos da Administración
autonómica,

co

obxectivo

de

afondar

e

consolida-la

tarefa

emprendida.
A configuración legal do INEGA é a dun ente de dereito público, con
personalidade xurídica e patrimonio propios. Está adscrito á Consellería
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competente en materia de enerxía e suxeito, nas súas actividades, ós
programas e directrices xerais da Xunta, pero con autonomía funcional
para realizar estudos, dictames, 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

renovables-; 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 ó enerxético, de acordo coas directrices do Goberno
no ámbito das súas competencias.
As súas funcións xerais son:
a.

Elaborar e propoñer á consellería competente en materia de

enerxía planos e programas en materia enerxética.
b.

Promover e, de se-lo caso, executa-los proxectos indicados,

aprobados pola consellería competente en materia de enerxía.
c.

Controlar, vixiar e inspecciona-las instalacións de producción,

conducción, distribución, subministración e consumo de enerxía, tendo
como obxectivo prioritario a seguridade das instalacións.
d.

Propoñe-la elaboración de disposicións para o establecemento, 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,
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así como elaborar proxectos de racionalización do uso da enerxía e
promove-lo 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 implantación de sistemas

de produción de enerxía baseados en recursos endóxenos –de orixe
interna-, con especial promoción dos que utilicen enerxías renovables 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.
j.

Orienta-los usuarios nos hábitos de consumo enerxético mediante

campañas e actuacións específicas.
k.

Fomenta-la 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 ó ámbito
enerxético.
l.

O INEGA poderá te-la 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.
m.

Exercer calquera outra función técnica, material ou xurídica que,

en relación coas materias da súa competencia, se lle encomende ou
competa ó instituto no marco desta lei.
Para o exercicio de tales funcións o INEGA pode:
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a.

Establecer convenios e contratos con institucións públicas ou

privadas interesadas no ámbito das súas funcións
b.

Colaborar con outras administracións para favorece-la 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 obxecto se relacione coas finalidades do
instituto, logo do informe previo da Consellería de Economía e Facenda.
d.

Promove-lo establecemento de liñas de financiamento para a

realización

de

proxectos

enerxéticos

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 vocais 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.
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•

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 dirixi-la
actividade

do

Instituto

baixo

as

directrices

do

Consello

de

Administración.
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3. ESTRUCTURA DO INSTITUTO
O Consello de Administración do INEGA aprobou na súa xuntanza do 10
de novembro de 1999 a actual estrutura do ente, integrado por 3
departamentos

(Planificación

e

Xestión,

Industria

e

Enerxías

Convencionais e Enerxías Renovables e Servizos).

CONSELLO
DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
ENERXÍAS RENOVABLES
E SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE
INDUSTRIA E
ENERXÍAS CONVENCIONAIS

DEPARTAMENTO DE
XESTIÓN E
PLANIFICACIÓN

3.1. Departamento Planificación e Xestión
Correspóndelle a este departamento o desenvolvemento de tódalas
iniciativas e das actuacións encamiñadas a asegura-lo funcionamento
operativo dos servizos do INEGA. Ocupa, polo tanto, dentro do seu
ámbito de concorrencia, o deseño, o pulo, o seguimento e o control
económico e financeiro dos procedementos internos do INEGA; a
xestión integral dos seus recursos humanos e de todas aquelas
actuacións dirixidas á adquisición dos bens e servizos necesarios para o
seu funcionamento; o mantemento das súas instalacións; o deseño dos
obxectivos anuais e a súa materialización; a xestión dos programas
europeos e internacionais; a coordinación das actividades de I+D+I
(innovación, desenvolvemento e investigación); a elaboración das
estatísticas enerxéticas; e as funcións de comunicación, formación e
información que competen ó INEGA. Compoñen este departamento as
Áreas de Xestión, de Planificación e a de Formación, Información e
Comunicación:
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-

Área de Xestión: é a responsable das tarefas de administración,
control financeiro, asesoramento

xurídico

e seguimento

das

participacións empresariais do INEGA.

-

Área de Planificación: correspóndenlle as funcións de planificación
interna, seguimento e avaliación dos obxectivos anuais dos
diferentes departamentos; a xestión dos convenios subscritos polo
INEGA, así como a súa participación en proxectos nacionais e
internacionais; a coordinación de programas de investigación e
desenvolvemento; ademais da actividade estatística do INEGA en
materia enerxética.

-

Área

de

Formación,

Información

e

Comunicación:

é

o

departamento responsable das actividades desta natureza propias
do INEGA, que abranguen desde a elaboración de cursos de
especialización e formación ata a súa divulgación. Desde esta área
tamén se lles dá resposta ás demandas informativas dos usuarios e se
difunden nos medios de comunicación tódalas iniciativas de interese
para o cidadán.

3.2. Departamento de Enerxías Renovables e Servizos
Compoñen este departamento a Área de Enerxías Renovables e a do
Sector Terciario e Servizos:

-

Área de Enerxías Renovables: correspóndelle a planificación,

fomento e investigación das enerxías renovables en Galicia, con
especial atención á enerxía eólica, dado o grao de desenvolvemento
acadado por esta.
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Área de Sector Terciario e Servizos: é o departamento responsable

-

do desenvolvemento de tódalas actuacións precisas para consegui-los
obxectivos de aforro e eficiencia enerxética nos sectores residencial, de
servizos e institucional.

3.3. Departamento de Industria e Enerxías Convencionais
As tarefas asociadas a este departamento son tódalas relativas ó aforro
e

a

eficiencia

enerxética

no

sector

industrial,

ós

estudos

de

desenvolvemento e planificación de infraestructuras enerxéticas e ós
aspectos

ambientais

relacionados

con

estes.

Integran

este

departamento as Áreas de Industria e de Enerxías Convencionais.

-

Área de Industria: ocúpase do desenvolvemento de tódalas

actuacións destinadas a consegui-los obxectivos de aforro e eficiencia
enerxética no sector industrial.

-

Área

de

Enerxías

Convencionais:

responsable

do

desenvolvemento e planificación de infraestructuras enerxéticas (gas
natural e electricidade), prestando especial atención ás redes de
transporte e de distribución da enerxía.
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ANEXO II: PUBLICACIÓNS DO INEGA
A liberalización do mercado do gas : guía do consumidor cualificado de
gas natural.
A liberalización do mercado do gas : guía do consumidor cualificado de
gas natural : [Actualizada xuño 2003].
A liberalización do mercado eléctrico: guía do consumidor cualificado
de enerxía eléctrica.
A liberalización do mercado eléctrico: guía do consumidor cualificado
de enerxía eléctrica (actualizada a xuño 2003).
Aforro enerxético nos fogares : manual de boas prácticas.
Análisis previo y propuesta de actuación municipal sobre uso racional
de la energía y aprovechamiento de los recursos renovables en los
municipios de: A Gudiña, Chantada, Lalín, Padrón, Ribadeo, Santa Uxía
de Ribeira.
A través das enerxías : exposición.
Balance enerxético de Galicia 2000.
Balance enerxético de Galicia 2001.
Balance enerxético de Galicia 2002.
Balance enerxético de Galicia 2003.
El parque eólico experimenta de Sotavento y sus posibilidades
comunicativas.
Enerxías renovables en Galicia.
Estudio de optimización enerxértica no sector hoteleiro en Galicia.
Estudio sectorial da coxeración en Galicia, marzo 2003.
Estudio sectorial da coxeración en Galicia, outubro 2004
Estudio sobre a situación enerxética nos polígonos industriais de Galicia.
Guía práctica da enerxía no fogar.
Guía práctica da enerxía.
Informe sobre a incidencia do sector enerxético na economía galega e
no emprego.
Informe sobre a incidencia económica por ocupación de terreos para
implantación de parques eólicos.
Informe sobre a situación de enerxía minihidráulica en Galicia.
Informe sobre infraestruturas para o plan sectorial de ordenación de
áreas empresariais no mapa de solo industrial de Galicia.
Instituto Enerxético de Galicia.
La energía en Galicia.
Las energías renovables en Galicia.
Libro blanco de la energía : síntesis.
Libro branco da enerxía : Galicia, setembro 2000.
Línea de actuaciones para la construcción de la Central de Biomasa.
Memoria de actividades 2001.
Memoria de actividades 2002.
Memoria de actividades 2003.
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Municipregemergaid : Informe regional Galicia, 2003.
O aproveitamento da enerxía solar : programa de Fomento da Enerxía
Solar en Galicia.
O sector enerxético de Galicia, xaneiro 2002.
Optimización enerxética no sector cárnico en Galicia.
Parques e zonas empresariais de Galicia : Infraestruturas enerxéticas :
Informe.
Plan de actuaciones en ahorro y eficiencia energética en la
Comunidad autónoma de Galicia (2002-2006).
Programa formativo 2003.
Programa formativo 2004.
Programa de actividades 2002.
Programa de actividades 2003.
Programa de actividades 2004.
Programa de fomento da Enerxía Solar en Galicia.
Propuesta de desarrollo de la red de transporte de gas de la
Comunidad Autónoma Gallega : periodo 2001-2011.
Propuesta de desarrollo de la red de transporte eléctrico de la
Comunidad Autónoma de Galicia : periodo 2001-2010.
Renewable energy sources in Galicia.
Retribución de la distribución de energía eléctrica : características
diferenciales de Galicia.
Revista de debate sobre enerxía : Foro enerxético de Galicia.
Revista de debate sobre enerxía : Monográficos sobre 4º Encuentro
interparlamentario Enerxías renovables en la UE.
Xornada técnica de aproveitamento das enerxías renovables nas
administracións locais (2ª. 2002. Sotavento).
Xornadas de enerxías renovables Galicia-Norte de Portugal (1ª. 2000.
Santiago de Compostela).
Colaboracións con outras institucións
Industria, novas enerxías e comercio. En: Galicia, 2001. Santiago de
Compostela : Xunta de Galicia, D.L. 2001. p. 341-361
Energía. En: Galicia, 2002 Santiago de Compostela : Xunta de Galicia,
D.L. 2002. p. 433-443
Energy. En: Galicia, 2003 Santiago de Compostela : Xunta de Galicia,
D.L. 2003. p. 445-460
Energía en el nuevo milenio. Madrid : Club español de la energía, D.L.
2000. 302 p. ; 23 cm
Enerxía solar fotovoltaica na Comunidade autónoma Galega .Santiago
de Compotela : ASIF, 2003. 105 P. ; 22 cm
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