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I. O SECTOR ENERXÉTICO DE GALICIA
•

•

•

Galicia transforma o 9% da enerxía primaria que se transforma no Estado.

Gran dependencia enerxética do exterior: importa o 79% dos recursos
enerxéticos primarios que transforma. O petróleo importado representa o 55% do
total da enerxía primaria.

Galicia exporta o 35% da electricidade xerada e o 43% dos produtos petrolíferos

As enerxías renovables teñen un papel fundamental, achegando o 94,5% da
electricidade consumida en Galicia.

• O grao de autoabastecemento para a demanda galega de electricidade e calor
sitúase arredor do 61%. Se consideramos o total da demanda enerxética da
nosa Comunidade Autónoma, este autoabastecemento é da orde do 35%.



• O 10% da enerxía eléctrica producida en España xérase en Galicia.

- O 23% da produción nacional termoeléctrica con carbón.

•

- O 20% da produción a partir de renovables (con grande hidráulica).

O obxectivo da UE dos 25 é que o 21% da electricidade consumida na UE
no ano 2010 proceda de fontes renovables. En Galicia no ano 2010 o 94,5%
do consumo de electricidade é renovable. En España esta porcentaxe é do
40,4%.

• O sector enerxético ten para Galicia un considerable valor estratéxico, xa
que xerou o 4,85% do VEB galego en 2010.

• O sector enerxético xera en Galicia 10.000 empregos directos e máis de
22.000 indirectos .



II. MARCO XENÉRICO DE ACTUACIÓN DO INEGA
A configuración legal do Instituto Enerxético de Galicia (Inega) é a dun ente de dereito
público, con personalidade xurídica e patrimonio propios . Adscrito á Consellería
competente en materia de enerxía e suxeito, nas súas actividades, aos programas e ás
directrices xerais da Xunta de Galicia. Dispón de autonomía funcional para realizar
estudos.

III. OBXECTIVOS BÁSICOS
• Elaborar e propoñerlle á Consellería competente en materia de enerxía plans e

programas en materia enerxética, así como o desenvolvemento e a xestión da política
enerxética.

• Promover e executar os proxectos en materia de enerxía.

• Controlar, vixiar e inspeccionar as instalacións de produción.

• Desenvolver programas de asesoramento enerxético e auditorías para fomentar
actuacións de aforro e mellora da eficiencia enerxética.

• Fomentar e participar en programas e proxectos de investigacións e desenvolvemento
de tecnoloxías enerxéticas, bens de equipo e servizos relacionados coa enerxía.

• Organizar programas de formación e reciclaxe profesional.



IV. ESTRATEXIAS DA POLÍTICA ENERXÉTICA DA XUNTA DE GALICIA
A política enerxética está dirixida a acadar un axeitado equilibrio entre a competitividade
global, a seguridade do aprovisionamento e a protección do medio natural. Compatibilizar
estes obxectivos cun modelo enerxético sostible en termos ambientais, económicos e
sociais, define as seguintes estratexias:

• Que a enerxía contribúa a dinamizar a economía de cara a favorecer o crecemento
económico.

• Intensificar as medidas de aforro e eficiencia enerxética co obxectivo de incrementar a
competitividade.

• Diversificar as fontes enerxéticas apostando por un forte desenvolvemento do gas natural
e intensificar os esforzos tendentes a un maior aproveitamento dos recursos autóctonos
de cara a diminuír a dependencia enerxética do exterior.

• Garantir unha subministración fiable mediante o desenvolvemento de novas
infraestruturas enerxéticas de electricidade e gas.

• Máximo respecto ao medio natural.

• Formación e concienciación da cidadanía para limitar a demanda enerxética.

• Fomentar a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica.
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VI. ORZAMENTO DO INEGA

• O orzamento para 2012 ascende a 18,088 M€

• A achega da Xunta de Galicia (capítulo I e II unica mente) ascende a 2,20 M€

VII. POSTOS DE TRABALLO

• Persoal de plantilla do Inega: 33

• Persoal temporal para tramitación de axudas: 16



DEPARTAMENTO DE SECRETARIA E SERVIZOS XERAIS

Desenvolvemento de todas as iniciativas e actuacións encamiñadas a asegurar o
funcionamento operativo dos servizos do Instituto:

Área Xurídico – Administrativa:
• Administración e asesoramento xurídico.
• Redacción e tramitación de normas xurídicas
• Planificación interna e seguimento e avaliación dos obxectivos de cada centro directivo,

asegurando a coordinación e colaboración entre eles.
• Xestión e tramitación das axudas
• Xestión e seguimento dos convenios de colaboración e cooperación subscritos polo

Instituto e a participación do ente en proxectos da UE e internacionais.
• Seguimento e coordinación dos proxectos de Investigación e Desenvolvemento.

Área de Asuntos Económicos:
• Control financeiro e orzamentario.
• Xestión e recadación de ingresos propios e do canon eólico
• Asesoramento e análise económico financeiro e xestión e seguimento das participacións

empresariais do Instituto.

Área de Formación, Estatística e Información:
Actividades desta natureza que correspondan ao Instituto, responsabilizándose tamén das
publicacións do mesmo.



DEPARTAMENTO DE ENERXÍA E PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA
Área de Aforro e Eficiencia Enerxética:
� Deseña as estratexias e desenvolve as liñas de acción necesarias para acadar os obxectivos
de aforro e eficiencia enerxética nos sectores industrial, servizos, residencial e transporte.
� Xestiona os Plans de Acción Estatais de aforro e eficiencia enerxética.
� Realiza a certificación enerxética de vivendas.
� Elabora informes e presta servizo de asesoría enerxética.
Área de Enerxías Renovables e Innovación:
� Elabora estudos e informes sobre o grao de desenvolvemento das enerxías renovables en

Galicia de cara a posta en marcha de medidas de apoio e plans de acción.
� Dirección técnica do Parque Eólico Experimental Sotavento
� Analiza a viabilidade técnico-económica de desenvolvemento de proxectos innovadores

relacionados con fontes enerxéticas que aínda non acadaron a madurez tecnolóxica (ondas,
gasificación, pilas de combustible, …).

Área de Planificación e estudos enerxéticos:
� Elabora a planificación enerxética da Comunidade Autónoma de Galicia (electricidade e gas).
� Formula alegacións ás diferentes propostas de normativa (ordes, decretos, resolucións, …)
� Proxectos europeos
� Elaboración de estudos e informes relativos á produción eléctrica en Galicia(Sicapde e Atlas) 
� Elaboración dos informes para o Plan Galego de Estatística.
Área de Proxectos e Innovación:
� Desenvolve proxectos piloto cun contido innovador que permiten avanzar no
desenvolvemento de novas tecnoloxías nos eidos do aforro enerxético e das EERR.



VIII. DESCRICIÓN DE ACTUACIÓNS E OBXECTIVOS

1. ACTUACIÓNS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Xestiónanse as actuacións directas englobadas nos plans de aforro e
eficiencia enerxética autonómicos e en colaboración co IDAE.

O orzamento executado en actuacións de aforro e eficiencia ene rxética
ascende a 59,8 millóns de euros (2009-2011)

7%
15%

58%

20%

Distribución sectorial total gasto público executado

INDUSTRIAL e PRIMARIO

TRANSPORTE

EDIFICACION e
EQUIPAMENTO

SERVIZOS PÚBLICOS

Resultados:

Aforro enerxía: 973.081 MWh/ano

Emisións evitadas: 213.500 ton CO2/ano

Aforro económico: 65 M€ anuais



1.1 PROGRAMAS DE AXUDAS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Realización de 139 auditorias enerxéticas a industrias mediante incentivos económicos co
obxectivo de coñecer a estrutura de consumos e as posibilidades de aforro enerxético
existentes

Execución de 168 proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial nos que
se substituiron equipos e instalacións ineficientes por tecnoloxías de alta eficiencia
enerxética, co obxectivo de reducir o consumo de enerxía e o gasto enerxético das
empresas.

Execución de 14 plans de mobilidade urbana sustentable, nas que se realizaron dende
estudos xerais a estudos específicos para analizar a mobilidade dos concellos

Promoción de 289 proxectos de novas instalacións térmicas de alta eficiencia para a
execución de equipamento de alta eficiencia como caldeiras de condensación e bombas
de calor en edificios.

Renovación de 429 instalacións de iluminación pública exterior,cos que se substituíron
un total de 20.435 puntos de luz.



1.1 CAMPAÑAS DE AFORRO ENERXÉTICO

� Execución das campañas Plan Renove de Fiestras co obxectivo
de subsituir os ocos acristalados por unidades que permitan a
redución da demanda de enerxía.

Coa execución destas campañas beneficiáronse 4.334 familias das
axudas ao cambio de fiestras nas súas vivendas

�Execución das campañas Plan Renove de Equipos de

Climatización

Coa execución destas campañas incentivouse o cambio de 2.686
equipos que permiten reducir o consumo de enerxía en
calefacción e refrixeración.



1.1 CAMPAÑAS DE AFORRO ENERXÉTICO

� Execución das campañas Plan Renove de Equipos de

Iluminación Interior co obxectivo de substituir equipos de
iluminación por equipamento máis eficiente

Coa execución destas campañas incentivouse o cambio de 167
proxectos de iluminación que permiten reducir o consumo
de enerxía eléctrica nas vivendas e nos edificios.

� Execución das campañas Plan Renove de electrodomésticos

Coa execución destas campañas, dende o ano 2009,
incentivouse o cambio de 130.511 electrodomésticos
por equipos máis eficientes.



1. Coordinación entre diferentes departamentos: C.Sanidade; C.Traballo; SX Deporte  

2. Finalización da primeira fase e inicio de proxectos
Realización de proxectos de mellora da eficiencia enerxética nos seguintes centros

� Complexo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela
� Residencia de Maiores de Oleiros
� Centro Galego de Tecnificación Deportiva
� Cidade Infantil Príncipe Felipe
� Hospitais da Área Sanitaria de Ferrol

3. Resultados
Investimentos en instalacións de 25 M€ sen cargo para a administración pública
Apoio económico do Inega de 3,7 M€
Aforros estimados de 6,5 M€ no primeiro ano de execución.
Aforro total estimado duración contratos: 92 M€.

Obxectivo de aforro enerxético: 20%

1.2 Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética Administ ración Pública



1.3. OUTRAS ACTUACIÓNS EN AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Certificación enerxética de edificios

Elaboración de guías e estudos sectoriais en materia de afor ro
enerxético nos sectores:

Madeira; Téxtil; Edificios administrativos; Barcos Pesca; Granito; Leite

Iniciativas desenvoltas polo Inega para o asesorame nto enerxético

Asesoramento técnico

Avaliación certificados para rexistro

Desenvolvemento normativo



2. ACTUACIÓNS EN ENERXÍAS RENOVABLES

O investimento público en medidas de apoio ao aproveitamento das enerxías renovables no período
2009-2012 foi de 11,6 millóns de euros, executándose ata a actualidade proxectos cunha axuda total
de 4,99 millóns de euros, que se incrementarán nos vindeiros meses coa finalización de proxectos que
actualmente se atopan en execución.

Estas axudas supuxeron unha mobilización de máis de 20 millóns de euros en actuacións de
aproveitamento das enerxías renovables

A xeración térmica e eléctrica a partir dos proxectos apoiados ascende a 45.500 MWh/ano, cun
aforro de enerxía primaria consumo de combustibles fósiles de 4.500 tep/ano, o que supón evitar a
emisión de 14.000 toneladas de CO2 á atmósfera ao ano.

O aforro económico total derivado destas actuacións supón 2,5 M€/ano.
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2.2. ACTUACIÓNS DE FOMENTO DA ENERXÍA EÓLICA EN
COLABORACIÓN COA DX DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS

- Planificación eólica en Galicia : análise continuo do estado actual de parques e
previsións de desenvolvemento futuro.

- Análise do potencial eólico nas diversas zonas da xeografía galega.

- Participación no seguemento da execución dos Plans Industriais derivados da
selección de proxectos de parques eólicos do concurso do ano 2010, que suporán máis
de 2.000 M€ e case 3.000 empregos nos vindeiros 10 anos.

- Participación e apoio no desenvolvemento nas distintas fases de tramitación e execución
dos parques eólicos singulares .

- Estudos de planificación co obxectivo de desenvolver novas redes de transporte e
distribución de enerxía eléctrica para facilitar a integración das enerxías renovables na
rede e que faciliten a operación e a optimización da xestión do sistema eléctrico.

- Elaboración de informes técnicos de modificación de parques, de parques eólicos
singulares, de análises de afeccións urbanísticas e ambientais, ...



2.3 ESTUDOS SOBRE O APROVEITAMENTO DAS EERR EN GALICIA

- Biomasa : Análise do aproveitamento en Galicia e estudo do recurso dispoñible.

- Enerxía minieólica : Convenio entre o Inega, o IDAE e Portos de Galicia para a
elaboración, seguimento e execución dun estudo de potencial eólico de enerxía minieólica,
centrado nos portos marítimos, que ademais podería asociarse á implantación de
instalacións experimentais/demostrativas en Portos da Comunidade Autónoma.

- Enerxía do mar : Análise da tecnoloxía e seguimento dos proxectos pioneiros e
innovadores de aproveitamento da enerxía do mar e, en especial, da enerxía undimotriz,
que conta cun potencial moi elevado en Galicia.

2.4 DIRECCIÓN TÉCNICA DO PE EXPERIMENTAL SOTAVENTO

A dirección técnica está centrada na coordinación e desenvolvemento dunha serie de
actuacións e proxectos no eido da demostración e da innovación tecnolóxica co obxectivo
de impulsar as tecnoloxías asociadas ao aproveitamento das fontes renovables.

2.5. XESTIÓN DO CÁNON EÓLICO

O Inega colabora na xestión da recadación do canon eólico creado pola Lei 8/2009, do 22
de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon
eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Afecta a 131 PE e se recadan 22,9 M€ .



3. ACTUACIÓNS DA AREA DE PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA

3.1. PLAN ENERXÉTICO ESTRATÉXICO DE GALICIA 2010-2015

En colaboración coa dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas, o Inega elaborou o
Borrador do Plan Enerxético Estratéxico de Galicia 2010-2015. Nel defínense as actuacións
en materia enerxética que se van a realizar en Galicia ao longo do seu período de vixencia,
co obxectivo de acadar, segundo criterios de desenvolvemento sostible, a mellora continua
do sector enerxético galego en coordinación coas restantes estratexias e plans institucionais
sectoriais.

3.2. PLANIFICACIÓN DE REDES DE TRANSPORTE GAS E ELECTRICIDA DE
O MIEyT convoca ás CCAA cada catro anos para actualizar as previsións da demanda de
electricidade e gas (na última convocatoria para o período 2012-2020), a súa cobertura e os
novos proxectos de xeración, o que obriga a que o Inega en colaboración coa Dirección
Xeral de Industria, Enerxía e Minas, convoque periodicamente a todos os axentes
enerxéticos que operan na nosa Comunidade Autónoma para posteriormente elaborar unha
proposta de desenvolvemento de novas redes de transporte para o período en estudo co
obxectivo de que as infraestruturas solicitadas se inclúan no documento final e se executen
nos prazos previstos.



NOME PROXECTO PROGRAMA DENOMINACIÓN PROXECTO INICIO FIN
ORZAMENTO 

INEGA

Municip EnerAid Altener Xestión Enerxética Rexional e Municipal 04/02 06/03 217.943 €

Finance IEE Instrumentos de financiamento de axencias enerxéticas regionais 01/05 12/06 37.144 €

Enersilva Interreg Promoción do uso da biomasa forestal con fins enerxéticos 05/05 07/07 92.989 €

Ener InTown IEE Control dos consumos enerxéticos a través de Internet 01/06 01/08 148.859 €

Gener Interreg
Acompañamento ás PYMES na implantación de modelos de consumo 

enerxético máis eficientes
03/06 03/08 340.000 €

Biosofc Life
Produción de enerxía eléctrica con celdas de combustible alimentadas 

con biogás de vertedoiro
10/06 04/09 80.073 €

Esol Poctep Xestión enerxética sostible en entidades locais transfronteirizas 01/09 12/10 450.000 €

Orecca
VII Programa 

Marco
Obxectivos e liñas de actuación da acción de coordinación de 

plataformas para a conversión de enerxías renovables mariñas
03/10 09/11 28.462 €

EnerbioAlgae Sudoe
Aproveitamento enerxético de biomasa en recursos hídricos 

degradados ricos en microalgas” (EnerBioAlgae)
01/11 12/12 153.335 €

GE2C ´́́́S Poctep Eficiencia, coxeneración e xestión enerxética no sector servicios 01/11 12/12 227.948 €

ORZAMENTO TOTAL ADICADO A PROXECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 1.776.752 €

3.3. PROXECTOS EUROPEOS EXECUTADOS NOS ÚLTIMOS ANOS



3.4. BALANCE ENERXÉTICO DE GALICIA
Para a súa elaboración obtense información principalmente dos distintos axentes
enerxéticos que operan en Galicia (xeradores, distribuidores, operadores, comercializadores
e consumidores), co obxectivo de informar das distintas fontes de enerxía utilizadas e da súa
transformación, distribución e utilización final.

3.5. RECOMPILACIÓN DA ENERXÍA ELÉCTRICA XERADA (SIC APDE)
Recollida da enerxía xerada polas distintas centrais de produción de enerxía eléctrica en
réxime especial existentes en Galicia mediante conexión vía modem cos contadores
eléctricos. A partir desta información elabóranse informes da xeración eléctrica do réxime
especial.

3.6 SIX DE INFRAESTRUCTURAS ENERXÉTICAS (ATLAS ENER XÉTICO)
Sistema de información xeográfica no que se recompila información sobre as distintas
instalacións de enerxía existentes en Galicia: produción, almacenamento, transformación,
distribución e consumo, e sobre o medio físico e político no que se atopan.
Require dunha actualización continua para poder asegurar que a información dispoñible no
SIX se corresponde coa realidade existente.

3.7. INSPECCIÓNS DO MANTEMENTO DAS LIÑAS ELÉCTRICAS
Segundo o Decreto 275/2001, do 4 de outubro, o Inega debe verificar anualmente como
mínimo o 1% de todas as actuacións de mantemento das instalacións eléctricas de
distribución realizadas o ano anterior (20.000-40.000).



4. FORMACIÓN E DIVULGACIÓN
O programa formativo do Inega promove o desenvolvemento de cursos, xornadas e outras
actividades docentes con enfoque netamente práctico:

• Cursos de certificación enerxética de edificios
• Cursos de carnet RITE
• Curso de xestor enerxético municipal
• Curso de xestor enerxético na industria
• Congreso de rehabilitación eficiente de edificios

Publicacións:

• Balance Enerxético de Galicia 2011
• Guía Práctica de aforro de enerxía no fogar
• Análise do mercado da biomasa en Galicia
• Estudo de optimización enerxética do sector téxtil en Galicia
• Estudo sectorial de aforro e eficiencia enerxética en explotacións de leite
• Estudo de eficiencia enerxética no sector do granito en Galicia
• Estudo sobre a eficiencia enerxética nos edificios de uso administrativo de Galicia
• Estudo de eficiencia enerxética no sector pesqueiro en Galicia
• Estudos de optimización enerxética da industria da madeira en Galicia

.



IX. ACREDITACIÓNS DE REFERENCIA

•UNE-EN ISO 9001: 2008 Sistemas de Xestión da Calidade. Requisitos.

• Regulamento (CE) Nº 1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello de 19 de marzo de
2001 polo que se permite que as organizacións se adhiran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS).

•UNE-EN ISO 14001: 2004 Sistemas de Xestión Ambiental. Especificacións e Directrices
para a súa utilización.

• UNE ISO 50001 Sistemas de xestión da enerxía. Requisitos con orientación para o seu uso.



X. PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

• Sotavento Galicia 30,5

• Biomasa Forestal 20,0

• PE Mañón – Ortigueira 4,0

• PE Chandrexa 4,0

• PE Careón 3,0

• PE San Andrés 3,0

• PE As Somozas 3,0

• PE Paxareiras II 3,0

• PE Capelada 3,0 en conta de participación

(%)



XI. ESTUDO E AVALIACIÓN DE PROXECTOS INNOVADORES

• Barco enerxético : consiste nunha embarcación capaz de captar enerxía
grazas ao seu movemento sobre a auga para comprimir aire e posteriormente
utilizalo para xerar enerxía eléctrica.

• Xerador de conversión ciclónica : baseado na xeración dunha corrente tipo
vórtice no interior dunha torre de formigón que incorpora tobeiras de entrada
ademais dun difusor e dunha aeroturbina-xerador.

• Xerador de eixo vertical (proxecto turbin-KLR) : consiste nun aeroxerador
de eixo vertical cun deseño tipo Savonius, aínda que con 5 palas en lugar de
dúas, conectado a un xerador asíncrono de inducción. Ofrece gamas de
potencia desde 15 kW ata máis de 100 kW.

• GenerMar: xerador de tipo pendular de aproveitamento da enerxía undimotriz.
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