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2.6.3. OE 4.3. E!ciencia enerxética 
como fonte de riqueza e resposta 
aos desafíos do cambio climático

Europa, España e Galicia son fortemente 

dependentes do abastecemento enerxéti-

co exterior, cuestión que introduce dúbidas 

sobre a sustentabilidade dun crecemento 

económico nun mundo con crecentes pre-

sións sobre as principais fontes de enerxía, 

esgotables.

Para o ano 2020, a Unión Europea no seu 

conxunto formúlase un obxectivo en ma-

teria de clima e enerxía do “20/20/20”, ou 

20 por cento de redución de consumo de 

enerxía, 20 por cento da enerxía consu-

mida procedente de enerxías renovables, 

e 20 por cento de redución nas emisións 

de gases de efecto invernadoiro, incluído un 

incremento de ata o 30% da redución de 

emisións se se deran as condicións para iso.
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No caso de Galicia, o reto enerxético pre-

séntase á vez como unha oportunidade. 

Gozando, en principio, de favorables condi-

cións para a explotación de enerxía eólica, 

biomasa, solar ou mareomotriz, Galicia está 

en condicións de constituírse en rexión de 

referencia na produción enerxética e de 

desenvolver un sector ligado á produción e 

aforro enerxético con grandes posibilidades 

na creación de industrias auxiliares e postos 

de traballo.

Esta é a opción que se emprende nes-

te obxectivo estratéxico, que conta cun 

conxunto extenso de plans e actuacións 

que atenden á produción de enerxía, á re-

dución de emisións contaminantes e é a 

 !"# $"#%& $'&  ()* +'& ,'-& * ".*-'-&  $ *-

xéticos.

Plans e programas sectoriais salientables Programas de gasto e organismos xestores

  Plan enerxético estratéxico de Galicia 2010–2015

  Plan de mellora da subministración eléctrica 2010–2013

  Plan sectorial eólico de Galicia

  Plan re-Xurde eólico 2010

  Programa marco galego fronte ao cambio climático 

2010–2020

  Plan MOBEGA (mobilidade eléctrica en Galicia) 2010–

2015

  Programa de desenvolvemento de infraestruturas de 

transporte de electricidade

  Programa de desenvolvemento de infraestruturas de gas

  /*'+*%(%&, &%0.,%-&%&)*'0 "1'-&, &%2'**'& & !"# $"#%&

enerxética

  Programa de axudas a proxectos de enerxías renovables

541E (S. X. Calid. e Av. Amb.; D.X. Sostib. e Paisaxe)

541C (D. X. Ord. X. Recursos Mariños)

541D (S. X. de Calidade e Avaliación Ambiental)

542A (Augas de Galicia)

542B (Augas de Galicia)

733A (D. X. Ind., Enerxía e Minas)

733B (D. X. Ind., Enerxía e Minas)

734A (D. X. Ind., Enerxía e Minas)

INEGA
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PLAN ENERXÉTICO 

ESTRATÉXICO DE GALICIA 

2010–2015

ÓRGANO XESTOR: 

Inega.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Neste plan defínense as actuacións en ma-

teria enerxética que se van a realizar en Ga-

licia no período 2010–2015, co obxectivo 

de acadar, segundo criterios de desenvolve-

mento sustentable, a mellora continua do 

sector enerxético galego en coordinación 

coas restantes estratexias e plans institucio-

nais sectoriais.

Este Plan persegue fomentar o aforro e a 
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medioambientais, fomentar e concienciar 

á cidadanía e fomentar a investigación no 

ámbito da enerxía.

O Plan Enerxético Estratéxico presenta os 

seguintes Obxectivos:

  Investir neste Plan 1.200 millóns de 

euros para conseguir un aforro de 

1.000 millóns no período 2010 – 

2015 e continuar aforrando despois 

de ter realizado este investimento.

  Incrementar a taxa de autoabastece-

mento do 27 ao 30% nos próximos 

cinco anos.

  No ano 2015 o 95% da enerxía que 

se produza en Galicia proveña das 

enerxías renovables.

Esta Inversión permitirá, ademais, mellorar 

o noso posicionamento económico, a com-

petitividade da nosa economía e o abarata-

mento dos custes de produción.

PLAN MOBEGA 2010-2015

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

O obxectivo deste plan é que no ano 2014 

Galicia conte cun parque de 10.000 vehícu-

los eléctricos, reducindo a dependencia dos 

produtos derivados do petróleo en 22 ktep 

e unhas emisións de dióxido de carbono á 

atmosfera da orde de 30.000 toneladas/ano. 

A consecución destes obxectivos enerxéti-

cos e ambientais suporá un aforro econó-

mico duns 15 M€ (12 M€ en enerxía + 3 

M€ en emisións de CO2).

O plan contará co desenvolvemento das 

seguintes áreas estratéxicas: accesibilidade 

dos vehículos eléctricos (VES) para a cida-

danía, rede de infraestruturas de recarga 

para os VES, industrialización dos VES e dos 

seus compoñentes, tecnoloxía en normati-

va técnica, políticas públicas de promoción, 

márketing, formación e comunicación en 

contornos aos VES. 

Este Plan tamén está relacionado co Obxec-

tivo Estratéxico 2.3: “Potenciar a competiti-

vidade dos sectores estratéxicos mediante 

a política de clústers e o fomento da inno-

vación e cooperación empresarial”.
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PROGRAMA DE MELLORA 

DA SUBMINISTRACIÓN 

ELÉCTRICA 2010–2013

ÓRGANO XESTOR: 

D. X. Industria, Enerxía e Minas.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Mellorar os servizos e a calidade da sub-

ministración eléctrica que reciben a cidada-

nía e as empresas (tiepi, niepi, calidade de 

onda) especialmente en vilas e zonas rurais 

nas que non se acadan os niveis de calidade 

!0%,'-&$'&5 %6&, "* 1'&789:;<==83&,'&<>&

de decembro, o que permitirá mellorar a 

calidade de vida da cidadanía e a competiti-

vidade das nosas industrias.

O programa contempla entre outras as se-

guintes actuacións:

  Acadar o máximo mallado da rede, 

mallas cada vez máis reducidas que 

permitan, no maior número posible 

de puntos de consumo, obter enerxía 

por dobre camiño, o que permitirá 

dispoñer dunha subministración alter-

nativa cando na habitual se produce 

algunha incidencia.

  Automatizar a rede para diminuír a 

incidencia dos erros. Trátase de ins-

talar automatismos (telecontrois e 

autoseccionadores) en puntos estra-

téxicos da rede, co obxecto de que 

as interrupcións lle afecten ao menor 

número de abonados.

  ?$1 $-#!"%*&'-&)6%$-&, &(%$1 ( $1'@

  Conexión da Consellería de Econo-

mía e Industria cos sistemas informá-

ticos das empresas eléctricas de xeito 

A. & 0#-1%&.$&%"" -'&*4)#,'& & !"# $-

te á información relativa ao estado da 

rede eléctrica de distribución da Co-

munidade Autónoma de Galicia, aos 

problemas de calidade e aos datos de 

investimentos en cada punto da rede.

  Calendario de investimentos de modo 

que se incida especialmente naquelas 

B'$%-&A. &)* - $1 $&(%#'* -&, !"# $-

cias na subministración.

PROGRAMA DE 

DESENVOLVEMENTO DA 

INFRAESTRUTURA DE GAS

ÓRGANO XESTOR: 

D. X. Industria, Enerxía e Minas.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Ampliar a rede de transporte e distribución 

de gas mediante a construción de novos 

gasodutos para facer posible o desenvolve-

mento integral do gas en Galicia. Atende-

rase a demanda para xerar electricidade a 

partir de novos ciclos combinados e xerar 

calor nos sectores doméstico, comercial e 

industrial. Os obxectivos que se perseguen 

son que no 2014 o 75% da poboación de 

Galicia teña acceso ao gas e que se acaden 

os 350.000 abonados e que posibilitará que 

o consumo se multiplique por 2.



198

PROGRAMA DE 

DESENVOLVEMENTO 

DE INFRAESTRUTURAS 

DE TRANSPORTE DE 

ELECTRICIDADE

ÓRGANO XESTOR: 

D. X. Industria, Enerxía e Minas.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Un dos principais obxectivos que perse-

gue a Xunta de Galicia é que a nosa Co-

munidade dispoña dunha infraestrutura de 

transporte e distribución de enerxía eléctri-

ca competitiva e de calidade. Por iso, para 

mellorarlles e reforzarlles a subministración 

%'-&.-.%*#'-&!$%#-3&%6#( $1%*&'&1* $&, &%61%&

velocidade e poder evacuar os excedentes 

que se van producir como consecuencia do 

incremento da potencia do parque de xe-

ración, contémplase un amplo programa de 

actuacións e de investimentos nas infraes-

truturas de transporte de enerxía eléctrica 

que consistirá na construción de novas liñas 

de transporte e de novas subestacións.

PLAN RE–XURDE EÓLICO 2010

ÓRGANO XESTOR: 

D. X. Industria, Enerxía e Minas.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

O obxectivo é converter a Galicia nunha 

comunidade líder na produción e desenvol-

vemento das enerxías renovables e conse-

guir que no 2014 a produción de electrici-

dade con fontes renovables permita cubrir 

o 95% do consumo da nosa comunidade (e 

que no 2015 o 40% da electricidade xerada 

en Galicia sexa de orixe eólica).

E tamén minimizar os efectos sobre o me-

dio natural dos novos parques eólicos e di-

minuír as afeccións dos parques existentes 

e fomentar a súa repotenciación.

E maximizar o impacto socioeconómico 

asociado aos parques eólicos instalados en 

Galicia.

PROGRAMA MARCO GALEGO 

FRONTE AO CAMBIO 

CLIMÁTICO 2010–2020

ÓRGANO XESTOR: 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio 

e Infraestruturas.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Este programa pretende ofrecer unha res-

posta aos problemas asociados ao cambio 

climático a través dunha serie de actuacións 

no marco do cumprimento dos obxectivos 

marcados polo Protocolo de Kioto e o Pa-

quete de Enerxía e Cambio Climático da 

Unión Europea.

O programa marco estrutúrase da seguinte 

maneira:

  Plans para a loita fronte ao cambio 

climático 2010–2012.

  Plan de observación, investiga-

ción e adaptación.

  Plan de redución de emisións de 

gases de efecto invernadoiro.

  Plan de formación e conciencia-

ción cidadá.

  Proxectos estratéxicos 2013–2020.
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PROGRAMA DE AXUDAS A 

PROXECTOS DE AFORRO E 

EFICIENCIA ENERXÉTICA

ÓRGANO XESTOR: 

Inega.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

C"1.%"#D$-&, & !"# $"#%& $ *0E1#"%F&'&?$ +%&

desenvolverá un conxunto de actuacións 

A. &2'( $1 $&'&%2'**'& &%& !"# $"#%& $ *-

xética.

Nestas actuacións englóbanse as axudas a 

)*'0 "1'-& , & %2'**'&  &  !"# $"#%&  $ *0E1#-

ca que teñen como obxectivo promover e 

incentivar economicamente as actuacións 

 $&%2'**'& & !"# $"#%& $ *0E1#"%& $& 1','-&

os sectores, ademais dos plans Renove que 

tratan de incentivar a compra daqueles 

 A.#)'-&A. &-.)'G $&.$&(%#'*&%2'**'& & !-

ciencia enerxética. 
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Inega asinou co IDAE un convenio de co-

laboración, para a execución en Galicia do 

Plan de acción para o período 2008-2012, 

para o desenvolvemento da Estratexia de 

%2'**'&  &  !"# $"#%&  $ *0E1#"%&  $& H-)%G%&

2004–2012 (PAE4+) no que se invisten 

anualmente uns vinte millóns de euros.

Ademais o Inega vai asinar co IDAE outro 

convenio para a realización de proxectos 

!$%$"#%,'-&"'$&I'$,'-&IHJH53&$'&4(K#1'&

territorial de Galicia, que estean destinados 

á posta en marcha de medidas en materia 

, &%2'**'& & !"# $"#%& $ *0E1#"%& &2'( $1'&

das enerxías renovables.

Dentro destes programas de axudas in-

clúense as seguintes actuacións: 

  Industria: realización de auditorías 

enerxéticas e execución de proxectos 

, &%2'**'& & !"# $"#%& $ *0E1#"%@

  Transporte: estudos de mobilidade 

urbana sustentable e plans de trans-

porte para empresas e mellora da 

0 -1#D$&, &L'1%-@
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vente e mellora das instalacións tér-
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%61%& !"# $"#%3&* %6#B%"#D$&, &%.,#1'*O%-&

enerxéticas e instalación de bombas 

de calor de clase A.

  P *N#B'-&)QK6#"'-F&( 66'*%&,%& !"# $-

cia enerxética das instalacións de po-

tabilización, abastecemento e depu-

ración da augas residuais, Renovación 

das instalacións de iluminación pública 

exterior e de semáforos, realización 

de auditorías enerxéticas en ilumina-

ción exterior.

  Transformación da enerxía: realización 

de auditorías enerxéticas en plantas 

de coxeración, estudos de viabilidade 

e execución de proxectos de coxe-

ración.

  Agricultura e pesca: realización de 

auditorías enerxéticas e execución 

, & )*'0 "1'-& , & %2'**'&  &  !"# $"#%&

enerxética.
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enerxética na Administración pública 

galega: o obxectivo desta iniciativa é 

, !$#*&%-&%"1.%"#D$-&$ " -%*#%-&%&, --

envolver na Administración pública 

galega para a obtención do máximo 

rendemento enerxético nas súas ins-

talacións.

  Puntos recarga intelixente para vehí-

culos eléctricos: liña de axudas para a 

posta en marcha nos concellos galegos 

de infraestruturas públicas de recarga 

e xestión de redes de recarga de uso 

público para vehículos eléctricos.

  Plans Renove:

  Plan Renove de equipos de cli-

matización

  Plan Renove de electrodomés-

ticos

  /6%$&5 $'N &, &! -1*%-

  Plan Renove de equipos de ilu-

minación interior

  Plan Renove de rótulos lumino-

sos

  /6%$&, &N MO".6'-& !"# $1 -@

O obxectivo que se persegue con todas es-

tas medidas é reducir dun 1% ata un 0,25% 

a taxa de incremento da demanda de ener-

xía o que representará durante o período 

2010-2015 un aforro enerxético acumu-

lado de 1.002 ktep, un aforro económico 

acumulado de 1.037 M€ e evitar a emisión 

de 4.001 kt de CO
2
 á atmosfera. 

PROGRAMA DE AXUDAS A 

PROXECTOS DE ENERXÍAS 

RENOVABLES

ÓRGANO XESTOR: 

Inega.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

Actuacións de fomento das enerxías reno-

vables: o Inega desenvolverá un conxunto 

de actuacións que impulsen os proxectos 

de enerxías renovables na nosa comunida-

de.

Nestas actuacións englóbanse as axudas a 

proxectos de enerxías renovables que te-

ñen como obxectivo promover e incentivar 

economicamente as actuacións no aprovei-

tamento deste tipo de enerxías. 

/%*%& '& !$%$"#%( $1'& , -1%-& %"1.%"#D$-& '&

Inega asinou co IDAE un convenio de co-

laboración, para a execución en Galicia do 

Plan de enerxías renovables (PER) 2005–

2010 no que se invisten anualmente uns 5,7 

millóns de euros.

Dentro deste programa de axudas inclúen-

se proxectos de:

  enerxía solar térmica

  enerxía solar fotovoltaica illada

  enerxía solar fotovoltaica conectada 

á rede

  aproveitamento de biomasa



201

  xeración térmica e/ou eléctrica a par-

1#*&, &K#'+4-R& %0.,%-& %&)*'0 "1'-&, &

+%-#!"%"#D$&, &K#'(%-%

  participación en proxectos demos-

trativos de enerxías renovables e de 

tecnoloxías en desenvolvemento 

Proposta de medidas e actuacións prioritarias Indicadores salientables

Programa marco galego fronte ao cambio climático 
2010–2020

Cumprir os obxectivos da UE en materia de redución de 
emisións de gases de efecto invernadoiro para 2020

Plan de mobilidade eléctrica en Galicia (Mobega 2010–
2015)

Número de vehículos eléctricos. (Obxectivo: que Galicia 
conte no 2014 cun parque de 10.000 vehículos eléctricos)

Mellora da calidade da subministración eléctrica Mellora dos indicadores de calidade eléctrica (TIEPI, NIEPI). 
(Obxectivo: mellorar a calidade eléctrica especialmente nos 
contornos rurais mediante o incremento do mallado das 
redes eléctricas, a súa automatización, o reforzo das liñas de 
distribución e dos transformadores)

Produción de enerxía eléctrica a partir de fontes

renovables.

(MWh eléctricos xerados con renovables/Consumo 
eléctrico de Galicia)*100. (Obxectivo: cubrir o 95% do 
consumo eléctrico de Galicia)

/*'+*%(%-&, &%2'**'& & !"# $"#%& $ *0E1#"%&$'-&- "1'* -&
residencial, terciario, industrial e transporte

Número de ktep aforrados e número de toneladas de CO
2
 

evitadas á atmosfera. Porcentaxe anual de incremento da 
demanda de enerxía de Galicia.

Obxectivo: reducir dun 1% ata un 0,25% a taxa de 
incremento da demanda de enerxía no período 2010 – 
2014, co que se espera conseguir un aforro de enerxía 
acumulado de 800 Ktep (3.200 kt de CO

2
 evitadas)

Accións de loita contra a contaminación mariña. Plan 
territorial de continxencias

Número de exercicios de loita contra a contaminación 

mariña. ...........................................................................................2

Número de reunións de grupos de traballo. .....................100 

Iniciativas ou participación en iniciativas de loita contra 
a contaminación mariña accidental e da oceanografía 

operacional ...................................................................................5

Incorporación de novos efectivos de LCC


