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1. A TRANSICIÓN ENERXÉTICA 

 

A Xunta ten un plan enerxético? 

O neoliberalismo imperante nas últimas décadas, coa privatización de empresas 

enerxéticas estatais e a liberalización do sector enerxético, limitou moito o papel da 

planificación enerxética pública, esencial para lograr unha transición xusta e 

sustentábel. A escala estatal existe o chamado Plan Nacional Integrado de Enerxía e 

Clima (PNIEC) 2021-2030, que todos os estados da UE están obrigados a elaborar. É unha 

folla de ruta orientativa para atinxir os obxectivos en materia de enerxía e clima 

asumidos polo Goberno estatal no cadro da UE. O Ministerio para a Transición Ecolóxica 

vén de iniciar un procedemento para a actualización do PNIEC 2021-2030. 

A Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, promovida pola Consellería de 

Medio Ambiente, non incorpora unha folla de ruta en materia enerxética. Galicia non 

dispón polo de agora dun  verdadeiro plan enerxético que defina a evolución do “mix 

enerxético” a medio e longo prazo ao que aspira a Xunta e reúna as medidas ao seu 

alcance para contribuír a facelo realidade. Recentemente, a Consellería de Economía, 

Industria e Innovación elaborou o que denomina a Axenda Enerxética de Galicia 2030, 

cuxo texto non está dispoñíbel na páxina web da Xunta. 

 

Vai rápida a transición enerxética en Galicia? 

Si e non. A resposta a esta pregunta depende de se poñemos o foco na enerxía primaria 

ou na final, de con que realidades alleas nos comparemos e, nomeadamente, de cal sexa 

a nosa ambición climática. 

Se nos fixamos na enerxía primaria usada pola economía galega, observamos que as 

renovábeis só representan o 26,4% da total (en 2020, un ano marcado por un forte 

descenso do uso de enerxía fósil, derivado do decrecemento económico causado pola 

COVID-19). A potente industria enerxética fósil asentada en Galicia e o lento avance das 

renovábeis eléctricas e térmicas, nomeadamente durante a década de 2010, explican o 

aínda esmagador predominio da enerxía fósil.  

O volume e reparto por fontes da enerxía primaria usada determina en moi grande 

medida as emisións territoriais de gases de efecto invernadoiro. En termos de emisións 

por habitante, as de Galicia son hoxe similares ás da UE-27, despois de seren bastante 

superiores durante a maior parte do período 1990-2020. Unha maior ambición na 

redución das emisións de gases causantes de cambio climático pasa necesariamente por 

acelerar a transición enerxética, adiantando o fin da industria enerxética fósil, reducindo 

o consumo e desenvolvendo as renovábeis. Todo ao mesmo tempo. 

Se reparamos na electricidade, ou mesmo no conxunto da enerxía final, e comparamos 

a situación de Galicia coa do resto de  Europa, ocupamos unha posición ben máis 

avanzada na transición enerxética. Iso débese principalmente a tres razóns:  1) os grandes 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif_ufA6az5AhWv8IUKHdTOC1EQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.miteco.gob.es%2Fimages%2Fes%2Fpnieccompleto_tcm30-508410.pdf&usg=AOvVaw3T9I4avlZM7Xe2oAWeqOtV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif_ufA6az5AhWv8IUKHdTOC1EQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.miteco.gob.es%2Fimages%2Fes%2Fpnieccompleto_tcm30-508410.pdf&usg=AOvVaw3T9I4avlZM7Xe2oAWeqOtV
https://cambioclimatico.xunta.gal/estratexia-cambio-climatico
https://ogacli.org/enerxia-primaria/
https://ogacli.org/industria-enerxetica-fosil/
https://ogacli.org/renovabeis-electricas/
https://ogacli.org/renovabeis-termicas/
https://ogacli.org/emisions-gei-totais/
https://ogacli.org/emisions-gei-por-habitante/
https://ogacli.org/emisions-gei-por-habitante/
https://ogacli.org/electricidade/
https://ogacli.org/enerxia-final/
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encoros hidroeléctricos construídos no século pasado; 2) o forte crecemento da enerxía 

eólica durante a primeira década deste século e 3) a queima de biomasa para obter calor 

(enerxía renovábel mais non limpa, emisora de CO2 e contaminantes tóxicos). En 2020, 

a cota de renovábeis no consumo de enerxía final, calculada segundo a Directiva 

2009/28/CE, atinxiu o 46,2%.  A mesma porcentaxe a escala da UE-27 foi tan só do 22,1%. 

Porén, convén suliñar que, sen biomasa, biocombustíbeis e residuos orgánicos, a cota de 

renovábeis en Galicia baixa ao 30,8%. 

 

Abonda con substituír os combustíbeis fósiles por fontes enerxéticas 

renovábeis? 

Substituírmos o uso de petróleo, carbón e gas por fontes renovábeis como a eólica ou a 

solar é, sen dúbida, unha acción urxente para nos enfrontarmos ás crises climática e 

enerxética. Por suposto, tamén en Galicia, onde as emisións de gases de invernadoiro 

son elevadas e os combustíbeis fósiles dominan o consumo de enerxía final e, sobre todo, 

o uso de enerxía primaria. Este último está moi influenciado pola actividade da industria 

enerxética fósil (refinaría, centrais térmicas, regasificadora, centrais de coxeración) 

localizada no  noso territorio. 

A refinaría de petróleo de Repsol na Coruña é a maior industria enerxética de Galicia. 

En calquera circunstancia, substituír enerxía fósil por renovábel  será sempre mellor, ou 

menos malo, que non facelo. Porén, no contexto da emerxencia ecolóxica global, 

pretendermos manter con renovábeis o sobreconsumo enerxético actual non é 

desexábel e, ademais, non semella posíbel, cando menos a escala mundial. 

Non se debería menosprezar o papel das renovábeis, ou negar a necesidade da súa rápida 

expansión. Mais tampouco é razoábel considerar que, por si soas, as renovábeis van 

conciliar o sistema económico dominante co medio ambiente, tornando posíbel un 

“crecemento verde”, concepto que se pode cualificar como unha contradición en si 

mesma.  

https://ogacli.org/cota-renovabeis/
https://ogacli.org/datos-emisions/
https://ogacli.org/enerxia-final/
https://ogacli.org/enerxia-primaria/
https://ogacli.org/industria-enerxetica-fosil/
https://ogacli.org/industria-enerxetica-fosil/
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Cómpre termos en conta os custos socioambientais excesivos (ocupación de territorio, 

demanda de minerais, uso de enerxía fósil durante a transición…) que implicarían o 

despregue das enerxías renovábeis e unha maior electrificación da economía (necesaria 

en certa medida) se non van acompañados dunha forte redución do consumo enerxético. 

E este só parece posíbel nun escenario “poscrecemento”, no que, en países desenvolvidos 

como o noso, unha certa diminución do PIB por habitante debería ir da man dunha 

diminución da desigualdade social. 

 

Necesita Galicia máis electricidade renovábel? 

En 2020 e 2021, a electricidade xerada con fontes renovábeis en Galicia superou, por 

pouco, a demanda interna, segundo os datos de Rede Eléctrica de España (REE). É algo 

que non acontecía desde había  varias décadas, cando a produción xerada nos encoros 

excedía a demanda. Para que tal acontecese foron  decisivos dous feitos: 1) 2020 e 2021 

foron bos anos para a xeración eléctrica renovábel (non houbo seca) e 2) a demanda 

baixou con respecto a anos anteriores, por causa dos efectos socioeconómicos da 

COVID-19 e da suba do prezo da electricidade. 

Significa o anterior que Galicia, no tocante á electricidade, xa é autosuficiente con 

renovábeis? Nin moito menos. Que no balanzo dun ano a xeración renovábel exceda a 

demanda non implica que iso ocorra durante todas as horas, días e meses dese ano. Non 

coñecemos os balanzos horarios e diarios, mais  REE si ofrece datos sobre os mensuais e 

habitualmente a nosa produción eléctrica renovábel só supera a nosa demanda de 

novembro a abril.   

Por outro lado, dous anos é pouco tempo para confirmarmos que, cando menos no 

cómputo anual, a electricidade renovábel supera a demanda. En Galicia a xeración 

eléctrica renovábel depende moito da auga, un recurso moi variábel. A fórmula 

establecida pola Directiva 2009/28/CE para o cálculo da porcentaxe do consumo final 

bruto de electricidade procedente de fontes renovábeis atenúa este efecto. Segundo o 

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), en 2020 (último ano estimado) esta porcentaxe 

ascendeu ao 104,8%. No ano anterior, 2019, cunha potencia renovábel instalada 

practicamente igual, foi o 85,8%. 

Para Galicia ser solidamente autosuficiente, co nivel de demanda eléctrica actual, 

cómpre aumentar e diversificar a potencia renovábel e a capacidade de almacenamento. 

Pero é que,  ademais, para reducirmos as emisións de gases causantes de cambio 

climático, é preciso incrementarmos en maior ou menor medida a electrificación do 

consumo de enerxía final, que actualmente é só do 26% (2020). Mesmo que se chegase 

a reducir de xeito moi importante o consumo de enerxía final, o que, a día de hoxe, non  

está planificado lograr (voluntariamente), habería que aumentar o de electricidade.  

 

 

 

https://ogacli.org/electrificacion-da-economia/
https://ogacli.org/electricidade/
https://www.ree.es/es/datos/aldia
https://ogacli.org/renovabeis-electricas/
https://www.inega.gal/enerxiagalicia/obxectivos.html
https://ogacli.org/emisions-gei-totais/
https://ogacli.org/emisions-gei-totais/
https://ogacli.org/enerxia-final/
https://ogacli.org/enerxia-final/
https://ogacli.org/enerxia-final/
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Por que é tan importante o almacenamento? 

Nun sistema eléctrico 100% renovábel o papel do almacenamento será crítico. A parcial 

predictibilidade e a variabilidade das renovábeis fan necesario dispormos de sistemas de 

almacenamento que acumulen electricidade nos períodos en que a xeración supera a 

demanda, coa finalidade de que estea dispoñíbel nos momentos en que a demanda 

exceda a produción.  

Existen diversas tecnoloxías de almacenamento que son complementarias e presentan 

diferente grao de madurez tecnolóxica. Unha das máis maduras e a de maior 

implantación hoxe en Europa son as centrais hidráulicas de bombeo. Requiren de 

condicións moi específicas e poden chegar a presentar un  impacto ambiental 

inaceptábel.  

A planificación enerxética estatal pretende aumentar a capacidade de almacenamento 

de 8 a 20 GW até 2030. Descoñecemos a existencia dun obxectivo propio da Xunta para 

Galicia. 

 

O Goberno estatal pechou as centrais de carbón galegas? 

Non. O peche da central de Meirama en 2020, e o probábel da das Pontes en 2022 (xa só 

funciona un dos catro grupos), foron decididos polas súas empresas propietarias 

(Naturgy e Endesa, respectivamente). O que o motivou foi a perda de rendibilidade da 

súa produción, perante a suba do prezo dos dereitos de emisión de CO2 no mercado 

europeo rexistrada a partir de 2019. As centrais de carbón son as máis intensivas en 

emisións de CO2.  

O goberno estatal non propuxo  un calendario de peche destas centrais e mesmo atrasou 

a tramitación da solicitude de peche da central das Pontes, presentada por Endesa en 

decembro de 2019, e que aínda non foi aprobada. Pola súa parte, o goberno autonómico, 

defendeu insistentemente a continuidade das centrais de carbón por tempo indefinido. 

O peche da central de carbón das Pontes non significará que Endesa deixe de producir 

electricidade sucia nesa vila, onde tamén explota unha central de gas. Naturgy é dona 

doutra en Sabón (Arteixo).                                                                                                         

                Central de ciclo combinado a gas fósil das Pontes (Endesa), situada a carón da de carbón. 

https://ogacli.org/renovabeis-electricas/
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Que impactos ambientais teñen as renovábeis? 

Considerando todos os tipos de impactos e o seu alcance tanto local como global, non 

hai dúbida de que as enerxías renovábeis son  mellores, ou menos malas, que o petróleo, 

o gas e o carbón.  Certamente, a mellor enerxía, a enerxía máis verde, é a que non se 

consome, pero máis certo aínda é que a mellor enerxía é a enerxía fósil que non se 

consome. 

No caso galego, son as consecuencias territoriais do desenvolvemento  eólico pasado e 

futuro as que xeran máis preocupación social, en especial por causa dos danos 

comprobados ou esperábeis sobre a paisaxe e a biodiversidade, derivados da apertura de 

pistas, a instalación e funcionamento de grandes aeroxeradores e a ampliación da rede 

eléctrica, accións que poden estragar hábitats de elevado interese natural ou causar 

mortandades importantes en especies ameazadas de aves e morcegos. A escasa 

superficie protexida fronte á expansión eólica (zonas Natura 2000, parques, zonas 

húmidas protexidas, paisaxes protexidas, monumentos naturais) eleva o risco de danos 

ambientais graves  

A exclusión do desenvolvemento eólico dunha maior superficie do territorio, tanto  por 

razóns ambientais como de proximidade a núcleos habitados, é unha medida chave para 

minimizar o impacto da necesaria construción de novos parques eólicos. Tamén sería 

relevante o desmantelamento progresivo dos parques construídos en zonas da Rede 

Natura 2000 cando iso era legalmente posíbel, a medida que se esgotar a súa vida útil, o 

que nalgúns casos acontecerá proximamente. 

Sen prexuízo do anterior, no contexto da crise enerxética e climática, a definición 

concreta de límites ambientais aos parques eólicos é un asunto difícil, nomeadamente 

se non se reducir drásticamente o consumo enerxético.  Límites insuficientes como os 

actuais aseguran danos socioambientais excesivos. Pero límites demasiado estritos 

dificultarían a mitigación do cambio climático.  

O establecemento dunha moratoria total na tramitación de novos parques eólicos, 

mentres non se reformular a planificación eólica vixente, sería unha medida 

problemática. De non se acotar moito no tempo e non ir acompañada de restricións 

obrigatorias no uso de enerxía fósil, implicaría certamente un aumento das emisións de 

gases de invernadoiro e un novo atraso na transición enerxética, especialmente se temos 

en conta o carácter estratéxico da enerxía eólica en Galicia, debido ao seu elevado 

potencial. 

 

A transición enerxética pode agravar as desigualdades sociais?  

A transición enerxética nos países desenvolvidos, ao reducir as emisións causantes da 

crise climática, terá un impacto positivo sobre a igualdade a escala global, na medida en 

que son os países empobrecidos do Sur global os máis vulnerábeis perante unha 

emerxencia climática que non provocaron mais que os prexudica especialmente. De 

feito, unha das esixencias da transición enerxética xusta é que sexa rápida, para chegar 

https://ogacli.org/emisions-gei-totais/
https://ogacli.org/emisions-gei-totais/
https://ogacli.org/datos-emisions/
https://ogacli.org/datos-emisions/
https://ogacli.org/transicion-xusta/
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a tempo de evitar os peores efectos da mudanza climática, cuxas principais vítimas son 

os territorios e as persoas máis empobrecidas do mundo. 

Porén, de non se reducir drasticamente o sobreconsumo enerxético en países como o 

noso e persistir o forte desequilibrio Norte-Sur, o cambio de enerxía fósil por renovábel 

substituiría o acaparamento a grande escala de combustíbeis fósiles polo dos minerais 

necesarios para o desenvolvemento renovábel e a electrificación da economía, 

agravando os problemas socioambientais e dificultando o  acceso á enerxía necesaria 

para unha vida decente no Sur global. 

Canto ao impacto da transición enerxética sobre a equidade dentro da nosa sociedade, 

dependerá moito das políticas aplicadas para a súa implementación. Por exemplo, de en 

que medida se promover ou non a participación da cidadanía no despregue renovábel, 

limitando o papel do gran capital privado e garantindo un reparto xusto dos beneficios 

económicos. Neste sentido, o desenvolvemento da enerxía eólica en Galicia, estratéxico 

para a nosa descarbonización, presenta graves eivas. O Observatorio Eólico de Galicia 

da Universidade de Vigo é autor de diversas análises e propostas ao respecto. 

Outro aspecto importante son os efectos das subas do prezo da enerxía derivadas da súa 

escaseza e/ou da fiscalidade verde. Como sinala o Observatorio da Transición Enerxética 

e a Acción Climática (OTEA),  no caso español, a suba do prezo dos carburantes impacta 

sobre todo  a poboación rural e os habitantes de zonas urbanas con rendas altas e 

medias, pois os de rendas baixas urbanas usan máis o transporte colectivo. Porén, o 

encarecemento da electricidade ou dos combustíbeis empregados na calefacción 

impacta máis nas familias con rendas baixas, pois supoñen unha porcentaxe maior do 

gasto dos fogares empobrecidos. Por iso, cómpren medidas de acompañamento por 

parte dos poderes públicos que protexan as persoas con rendas baixas e eviten situacións 

de pobreza enerxética, cuxa prevención debe ser parte fundamental dunha transición 

xusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ogacli.org/electrificacion-da-economia/
https://observatorio.eolico.uvigo.es/
https://otea.info/
https://otea.info/
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2. A ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

Que é o Acordo de París?  

 
O Acordo de París é un tratado internacional adoptado na 21ª Conferencia sobre o 
Cambio Climático que tivo lugar en París en decembro de 2015. Pretende manter o 
aumento da temperatura media mundial moi por debaixo de 2 °C con respecto aos niveis 
preindustriais. Mesmo aspira a limitalo a 1,5 °C, obxectivo asumido só no final das 
negociacións previas á súa adopción, perante a insistencia dalgúns dos estados do Sur 
global máis vulnerábeis á crise climática. O Grupo de Especialistas en Cambio Climático 
da ONU (IPCC, polas siglas en inglés) concluíu que os impactos dunha suba da 
temperaturas a 1,5 °C serían ben menores que a 2 °C. 

As metas de redución de emisións de gases causantes de cambio climático establecidas 
ao abeiro do Acordo de París non son vinculantes.  Cada estado (ou grupo de estados, 
como a UE) decide libremente os seus compromisos e plásmaos nun documento 
(Contribucións Determinadas a nivel Nacional).  

 

Estamos en camiño de cumprir o Acordo de París? 

Atinxir o obxectivo de limitar o aumento da temperatura media global en 1,5 °C aínda é 

posíbel, mais a estas alturas resulta un desafío descomunal. As emisións mundiais de 

gases de invernadoiro  deberían reducirse un 45% para 2030 con respecto a 2010 e o 

mundo tería que acadar a neutralidade climática en 2050. En aplicación do principio de 

responsabilidade común pero diferenciada, o mundo desenvolvido do que Galicia fai 

parte debería reducir as súas emisións a un maior ritmo, así como anticipar a 

consecución da neutralidade climática.  

No caso de Galicia, as emisións territoriais brutas atinxiron o teito en 2001-2007. En 2020 

foron un 35,9% menores que en 1990, o principal ano de referencia das políticas 

climáticas. Se se tomar como referencia o ano 2010, as emisións galegas descenderon un 

30,5%. 

A presente década é decisiva para evitarmos un quecemento global superior a  1,5 °C. 

Para contribuírmos solidariamente a esa meta, Galicia debería diminuír de xeito sostido 

as súas emisións, facendo que en 2030 sexan polo menos un 65% inferiores ás do ano 

1990 (-62% en comparación con 2010). Asemade, habería que atinxir a neutralidade 

climática arredor de 2040. Ambos os dous obxectivos son máis ambiciosos que os 

asumidos hoxe pola Xunta: -55% en 2030, neutralidade climática en 2050. 

Segundo o Climate Action Tracker, as políticas climáticas actuais,  no caso de que fosen 

plenamente aplicadas, levaríannos a un quecemento global de 2,7 °C para 2100, ben por 

riba, xa que logo, do obxectivo menos ambicioso do Acordo de París. 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/guia-calentamiento-global-15.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/guia-calentamiento-global-15.aspx
https://ogacli.org/emisions-gei-totais/
https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
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Que é a xustiza climática?  

Existe unha enorme desigualdade entre os países e as clases sociais que xeraron a crise 
climática, e aqueles que máis a sofren. Estímase que EEUU e Europa fomos responsábeis 
conxuntamente do 58% das emisións territoriais de CO2 asociadas ao uso de enerxía 
fósil e á produción de cemento acumuladas en 1751-2017, fronte ao 12,7% da China ou o 
3% da India.  

Isto debe terse moi en conta para abordar con xustiza climática a mitigación e 
adaptación ao quecemento global. Iso implica, entre outras cousas, unha redución máis 
rápida e profunda das emisións de gases de invernadoiro por parte dos países e as clases 
sociais enriquecidas, a redistribución de riqueza para promover o aforro enerxético e o 
acceso á enerxía renovábel dos territorios e persoas empobrecidas, ou o pagamento por 
perdas e danos causadas pola crise climática. 

 

Que é a neutralidade climática?  

A neutralidade climática lograrase cando as emisións netas de gases de invernadoiro 

sexan cero. Isto acontecerá cando as absorcións de carbono igualaren as emisións que 

non se poidan ou queiran eliminar. As absorcións pódense conseguir mediante solucións 

naturais (vexetación, solos) ou artificiais (captura e almacenamento xeolóxico).  

As absorcións poden ser problemáticas desde o punto socioambiental, o que unido ao 

seu carácter reversíbel e ás incertezas sobre a súa contabilización e o potencial 

dalgunhas opcións, aconsellan diminuír as emisións ao maior ritmo posíbel. Neste 

sentido, a prioridade máxima é o abandono canto antes da enerxía fósil. 

Galicia e o conxunto da UE estableceron o obxectivo da neutralidade climática para 

2050. Un obxectivo viábel moito máis acorde coa xustiza climática sería 2040. 
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Hai un plan climático para Galicia? 

A Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050  é a folla de ruta da Xunta para 

a descarbonización da nosa economía. Concrétase mediante os chamados Plans 

Rexionais Integrados de Enerxía e Clima, o primeiro dos cales cobre o período 2019-2023. 

O descenso das emisións provocado polo colapso do carbón na produción eléctrica fixo 

que o obxectivo de redución para 2030 se cumprise practicamente en 2019. Segundo 

anunciou a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, no cumio climático global 

celebrado en Glasgow a finais de 2021, a Xunta elevou o obxectivo de redución para 2030 

até -55%. Isto obrigaría a unha revisión da Estratexia de Cambio Climático e Enerxía, da 

que polo de agora non se coñece ningún borrador. 

 

Que sectores contribúen máis ás emisións en Galicia? 

Os sectores con maiores emisións de gases de efecto invernadoiro en 2020, ano máis 

recente con datos oficiais, moi marcado pola COVID-19 e os seus efectos 

socieconómicos, foron o transporte (22,5% do total), a agricultura e a gandaría (20%), a 

industria (18,9%) e o consumo de enerxía fósil polos fogares, comercios, 

administracións, frota pesqueira e maquinaria agrícola (17%). Se, a diferenza do que fai 

o inventario oficial de emisións, se incluíren as emisións da maquinaria nas da produción 

agrogandeira, esta pasaría a ser o principal sector emisor en 2020. 

A evolución das emisións por sectores ten sido desigual. Mentres aumentaron 

notabelmente as asociadas ao consumo de enerxía fósil no transporte e noutros sectores, 

así como as da produción agrogandeira, diminuíron as industriais e, nomeadamente, as 

do sector enerxético (centrais térmicas, refinaría,…), sector responsábel do groso da 

baixada das emisións totais entre 1990 e 2020. 

A produción agrogandeira liderou as emisións territoriais de Galicia en 2020.  

 

https://cambioclimatico.xunta.gal/estratexia-cambio-climatico
https://ogacli.org/electricidade/
https://ogacli.org/emisions-gei-en-2020/
https://ogacli.org/emisions-gei-por-sectores/
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A redución das emisións do sector enerxético foi o resultado da súa desfosilización 

parcial como consecuencia principalmente da substitución de electricidade procedente 

do carbón por electricidade renovábel. A expansión da enerxía eólica e, en menor 

medida, a doutras renovábeis, fixo posíbel este cambio. 

 

Cais son as maiores fábricas galegas de cambio climático? 

As dez industrias galegas con maiores emisións de gases de invernadoiro  lanzaron á 

atmosfera 4.421.005 toneladas durante 2021. Isto equivale ao 23,8% das emisións totais  

en 2020, ano máis recente para o que se dispón de datos oficiais. 

A central de ciclo combinado a gas fósil de Endesa nas Pontes encabeza a listaxe de 

grandes emisores, con 802.210 toneladas. Séguenlle a refinaría de petróleo de Repsol na 

Coruña (759.610) e a fábrica de alúmina de Alcoa en San Cibrao (646.733).  Se ás emisións 

desta fábrica sumamos as da fábrica de aluminio (421.096) coa que forma un complexo 

industrial, este pasaría a ser o maior emisor do país. 

A central de carbón de Endesa nas Pontes foi, con diferenza, a maior fábrica galega de 

cambio climático entre a década de 1980 e 2020. Por causa da súa perda de 

competividade  ante a elevación do prezo dos dereitos de emisión de CO2 no mercado 

europeo, as súas emisións baixaron de case oito millóns de toneladas en 2018 a medio 

millón en 2021. 

 

 

https://ogacli.org/grandes-emisores/
https://ogacli.org/emisions-gei-en-2020/
https://ogacli.org/emisions-gei-en-2020/

