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Dentro das actuacións en materia de enerxía que desenvolve a Consellería de
Economía e Industria, a través do Inega, destaca a de potenciar o aforro e a
eficiencia enerxética en todos os sectores da sociedade.

O sector primario, entre o que se inclúe a pesca, supón máis dun 12% do
consumo de enerxía do sector industrial en Galicia, sendo ademais un
sector económico clave.

Para coñecer a realidade enerxética deste sector e poder establecer pautas de
consumo que poidan ser replicables, o Inega realizou en colaboración co
Centro Tecnolóxico da Pesca un estudo de aforro e eficiencia enerxética
en buques pesqueiros.

O Inega financiou con 464.000 euros a realización deste estudo que supón o
70% do total. O restante estivo financiado por parte do Cetpec e dos
propietarios das embarcacións auditadas.

OBXECTIVOS DO ESTUDO:

Coñecer en detalle o gasto enerxético das distintas tipoloxías de
barcos e propoñer melloras para diminuílo.

Facer máis competitiva a flota pesqueira galega, dándolle
ferramentas para afrontar dun xeito máis eficiente a problemática
derivada do alto custo do combustible.

AUDITORÍAS REALIZADAS:

Realizáronse 98 auditorías enerxéticas en buques de pesca de 25
portos da xeografía galega, recolléndose deste xeito buques que
faenan en diferentes caladoiros permitindo realizar un estudo
detallado das artes de pesca que operan en Galicia.
Portos onde se realizaron as auditorias:
- Aldán

- Corcubión

- Riveira

- Arcade

- Corme

- San Cibrao

- Baiona

- Grove

- Viveiro

- Bueu

- A Guarda

- Burela

- Laxe

- Celeiro

- Lira

- Camariñas

- Malpica

- Cambados

- Marín

- Camelle

- Muros

- Cangas

- Pedras Negras

- Cee

- Redondela

Para abranguer de forma axeitada as distintas tipoloxías de
buque e artes de pesca, fíxose unha división das mesmas en tres
grupos:
- Pesca de altura (eslora de máis de 15 metros)
- Pesca de litoral: de 9 a 15 metros
- Pesca artesanal: estora entre 6 e 8 metros

EXEMPLOS DE ACTUACIÓNS DE MELLORA:
1.- ARRASTREIROS DE LITORAL Á BAKA
EQUIPO

MELLORA

Velocidade
de
navegación

Diminuir a
navegación

velocidade

Cable de
arrastre

Substitución do cable de
arrastre fabricado en aceiro
por outro fabricado en material
orgánico
de
elevada
resistencia e baixo peso

Iluminación
cociña e
AQS

Substitución
do
sistema
convencional de iluminación
da cociña por sistemas máis
eficientes e aproveitamento de
calor residual para AQS.

Hélice

Mellora ou substitución da
hélice, colocación de tobera en
caso de non contar xa cunha
substitución
dun
timón
convencional por un articulado.

%
AFORRO
MEDIO

AFORRO
MEDIO
(L. gasóleo)

4,8%

18.581

5,1%

19.791

1,2%

4.488

4,9%

19.024

de

Outras medidas non cuantificadas: Instalación de sensores de velocidade da rede;
instalacións de caudalímetros que permitan visualizar o consumo instantáneo; variación do
trimado do barco para diminución de consumo.

EXEMPLOS DE ACTUACIÓNS DE MELLORA:
2.- ARRASTREIROS DE LITORAL Á PARELLA
MELLORA

%
AFORRO
MEDIO

AFORRO
MEDIO
(L. gasóleo)

Un barco volve a porto co
peixe mentres o outro segue
faenando no caladoiro

3,4%

15.062

Cable de
arrastre

Substitución do cable de
arrastre fabricado en aceiro
por outro orgánico de elevado
resistencia e baixo peso

3,7%

16.519

Velocidade
de
navegación

Diminución da velocidade de
navegación para reducir o
consumo de combustible

1,1%

4.791

Iluminación
cociña e
AQS

Substitución
do
sistema
convencional de iluminación
da cociña por sistemas máis
eficientes e aproveitamento de
calor residual para AQS.

1,3%

5.731

Hélice

Mellora ou substitución da
hélice, colocación de tobera en
caso de non contar xa cunha
substitución
dun
timón
convencional por un articulado.

1,5%

6.854

EQUIPO
Loxística

Outras medidas non cuantificadas: Instalación de sensores de velocidade da rede;
instalacións de caudalímetros que permitan visualizar o consumo instantáneo; variación do
trimado do barco para diminución de consumo.

EXEMPLOS DE ACTUACIÓNS DE MELLORA:
3.- ARRASTREIROS GRAN SOL
MELLORA

%
AFORRO
MEDIO

AFORRO
MEDIO
(L. gasóleo)

Cable de
arrastre

Substitución do cable de
arrastre fabricado en aceiro
por outro orgánico de elevado
resistencia e baixo peso

4%

32.559

Velocidade
de
navegación

Diminución da velocidade de
navegación para reducir o
consumo de combustible

0,14%

1.119

Iluminación
cociña e
AQS

Substitución
do
sistema
convencional de iluminación
da cociña por sistemas máis
eficientes e aproveitamento de
calor residual para AQS.

0,9%

6.945

Hélice

Mellora ou substitución da
hélice, colocación de tobera en
caso de non contar xa cunha
substitución
dun
timón
convencional por un articulado.

0,8%

6.672

EQUIPO

Outras medidas non cuantificadas: Instalación de sensores de velocidade da rede;
instalacións de caudalímetros que permitan visualizar o consumo instantáneo; variación do
trimado do barco para diminución de consumo.

EXEMPLOS DE ACTUACIÓNS DE MELLORA:
4.- PINCHEIROS GRAN SOL
MELLORA

%
AFORRO
MEDIO

AFORRO
MEDIO
(L. gasóleo)

Dínamo de
cola

Instalación
dun
xerador
movido
polo
motor
de
propulsión para xeración de
enerxía eléctrica

6%

22.374

Velocidade
de
navegación

Diminución da velocidade de
navegación para reducir o
consumo de combustible

2,2%

8.124

Iluminación
cociña e
AQS

Substitución
do
sistema
convencional de iluminación
da cociña por sistemas máis
eficientes e aproveitamento de
calor residual para AQS.

1,9%

7.140

Hélice

Mellora ou substitución da
hélice e substitución dun timón
convencional por un articulado.

3,3%

12.497

EQUIPO

Outras medidas non cuantificadas: Instalacións de caudalímetros que permitan visualizar o
consumo instantáneo; variación do trimado do barco para diminución de consumo.

EXEMPLOS DE ACTUACIÓNS DE MELLORA:
5.- PESCA DE LITORAL

EQUIPO

MELLORA

%
AFORRO
MEDIO

AFORRO
MEDIO
(L. gasóleo)

Velocidade
de
navegación

Diminución da velocidade de
navegación para reducir o
consumo de combustible

1,4%

505

Iluminación

Substitución
do
sistema
convencional de iluminación
por sistemas máis eficientes.

0,74%

269

Outras medidas non cuantificadas: Limpeza do
casco e aplicación de pinturas antifouling que reduzan
a rugosidade; mellorar a distribución de peso no buque
e eliminación de pesos innecesarios; mellorar o
mantemento do motor da instalación.

EXEMPLOS DE ACTUACIÓNS DE MELLORA:
5.- PESCA ARTESANAL

EQUIPO

%
AFORRO
MEDIO

MELLORA

Adaptación
a glp

Adaptación do motor
utilización de glp

Hélice

Cambio de hélice por unha que
se adapte mellor o sistema
operacional da embarcación

AFORRO
MEDIO
(L. gasolina)

para
33%(*)

13%

779

(*) Aforro económico

Outras medidas non cuantificadas: Limpeza do
casco e aplicación de pinturas antifouling que reduzan
a rugosidade; Mellorar a distribución de peso no buque
e eliminación de pesos innecesarios; mellorar o
mantemento do motor da instalación.

RESULTADOS DO ESTUDO. AFORROS MEDIOS e MÁXIMOS:
CONSUMO ANUAL

AFORRO
MEDIO (%)

AFORRO
MEDIO ANUAL
(L. gasóleo)

AFORRO
MÁXIMO (%)

AFORRO
Máximo ANUAL
(L. gasóleo)

ARRASTREIRO LITORAL Á BAKA

386.948

16

61.883

19

73.520

ARRASTREIRO LITORAL Á PARELLA

449.685

11

48.957

16

71.950

ARRASTREIRO GRAN SOL

817.793

6

47.294

6

47.294

PINCHEIRO GRAN SOL

374.414

14

53.185

19

71.138

PESCA DE LITORAL

36.321

2

702

4

1.452

PESCA ARTESANAL

5.837

47(*)

764

48

764

TIPOLOXÍA DE BARCO

PESCA DE ALTURA

(*) Está incluído o aforro económico

Dos resultados das auditorías realizadas conclúese que o aforro máximo acadable, de
aplicar as medidas propostas, sería superior ao 19% nos arrastreiros de litoral, o que se
traduce nun aforro anual por barco superior aos 73.000 litros de combustible, o que
equivale a uns 30.000 € e se evita emisión dunhas 215 toneladas de CO2 á atmosfera.
Os aforros máximos nos casos de arrrastreiros Gran Sol chegan aos 47.000 litros, o que
supón un aforro económico de 19.000 €. Por outra banda, se evita a emisión a atmosfera de
máis de 138 toneladas de CO2.
Na pesca de litoral estas cifras chegan ata os 1.400 litros de aforro, un 4% do consumo e
574 € de aforro económico, evitando a emisión a atmosfera de 4 toneladas de CO2; ; e na
pesca artesanal sería de 780 litros; 2.275 € de aforro económico o que se traduce nun
48% de aforro total e en evitar a emisión de 5 toneladas de CO2.

AXUDAS DO INEGA AO SECTOR PESQUEIRO

Beneficiarios:
Persoas físicas e xurídicas de natureza pública e privada propietarios ou xestores de barcos de
pesca e empresas do sector primario: agricultura, gandería e acuicultura.

CONCEPTO

% AXUDA

Auditorias enerxéticas

75

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética

20

Da convocatoria de axudas do 2009, estanse a tramitar 21 expedientes de axuda no sector
pesqueiro que se resolverán nuns días, cun investimento asociado de preto de 500.000 €

Está previsto que esta liña de axudas se manteña na convocatoria de 2010.

•

Despois de analizar os resultados deste estudo e considerando a súa importancia
no sector pesqueiro o seguinte obxectivo é difundir estes resultados en toda a
comumidade pesqueira para contribuír en maior medida ao aforro e a eficiencia
enerxética neste sector.

•

Deste xeito, organizaranse xornadas divulgativas nas que se dará a coñecer entre
o sector as conclusións deste estudo.

•

A primeira destas xornadas celebrarase en Burela o 8 de abril e a segunda o día 27
de abril en Ribeira.

•

A organización destes encontros ten como obxectivo prioritario dar a coñecer
estas medidas de optimización enerxética aos mandos directamente relacionados
coa xestión da enerxía, tanto dos barcos auditados como para todo o sector.

•

Desde o Inega queremos animar a todos a implicarse e colaborar no obxectivo
do aforro e a eficiencia enerxética.

Moitas grazas pola súa atención

