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A emerxencia ecolóxica global desde Galicia 

O  crecemento experimentado pola economía galega desde a década de 1960 non tería 

sido posible sen un aumento exponencial no consumo de recursos enerxéticos, 

maioritariamente de orixe fósil (carbón, gas natural e, sobre todo, petróleo). A nosa 

demanda de enerxía primaria é elevada, deixou de medrar desde comezos deste século 

mais non tendeu a diminuír, e depende nun 78,5% de combustíbeis fósiles importados 

do resto do mundo (2018)1. 

As desigualdades no reparto dos recursos naturais  xeradas polas dinámicas do sistema 

económico capitalista agrándanse ao saltarmos á escala global. O mesmo acontece coas 

tamén desiguais pegadas de deterioración ambiental, moi ligadas aos niveis de 

consumo. A emerxencia ecolóxica global, cuxas principais compoñentes son a crise 

climática e o acelerado declive da biodiversidade, foi provocada fundamentalmente 

polo consumo excesivo de combustíbeis fósiles e outros recursos naturais no Norte 

global, do que Galicia fai parte.  

As emisións territoriais galegas de gases de efecto invernadoiro (GEI) causantes de 

cambio climático ascenden a 11 toneladas por habitante (2018), sendo superiores 

mesmo á media española (7,5) e á da UE (8,7). Un 80% das emisións de GEI proceden 

do consumo de enerxía fósil, nomeadamente na xeración de electricidade, no 

transporte por estrada, nas industrias e nos fogares2.  

Para contribuírmos a evitar unha desestabilización catastrófica do clima global, 

limitando o quecemento global a 1,5 ºC, Galicia debe atinxir a neutralidade climática 

en 2040, a máis tardar, e reducir as súas emisións territoriais de GEI en, polo menos, 

un 65% en 2030, con respecto a 1.990. Estes obxectivos son moito máis ambiciosos que 

os propostos pola Xunta na Estratexia Galega  

                                                           
1 “Balance enerxético de Galicia 2018. Avance”. Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) da Xunta.  
 
2 Datos para a Galicia do “Inventario estatal de emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (1990-2018)”. 
Ministerio de Transición Ecolóxica.  
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de Cambio Climático e Enerxía 2050 (neutralidade climática en 2050, -24,6% en 2030), 

ou os previstos no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 para o 

conxunto do Estado español (neutralidade climática en 2050, -23% en 2030). Para lograr 

obxectivos climáticos ambiciosos á altura da nosa responsabilidade, é imprescindíbel, 

aínda que non suficiente, a eliminación total dos combustíbeis fósiles na produción 

eléctrica ao longo da presente década3. 

 

Urxe substituírmos as enerxías fósiles  

A transformación e o consumo de enerxía fósil é, con moita diferenza, a maior fonte de 

GEI. A desfosilización da demanda enerxética  é absolutamente prioritaria para 

loitarmos contra a emerxencia climática, ademais de para mellorarmos a nosa calidade 

ambiental e para diminuírmos o impacto socioambiental negativo da nosa produción e 

consumo sobre outros pobos e territorios, particularmente no Sur global.  

 

A redución progresiva da queima de combustíbeis fósiles debería darse en dúas frontes 

igualmente importantes: o decrecemento do desbordado consumo de enerxía e a 

substitución dos recursos enerxéticos fósiles importados por renovábeis autóctonos.  

 

A substitución das enerxías fósiles por renovábeis non debe pensarse só en termos de 

electricidade, como se fai a miúdo, pois esta só representa hoxe unha cuarta parte da 

demanda galega de enerxía final ou lista para o consumo, segundo os balanzos 

enerxéticos.  Non se trata apenas de cubrir canto antes con renovábeis o nivel de 

consumo eléctrico actual, pechando a central de carbón das Pontes en 2021 

                                                           
3 Entre 1990 e 2018 as emisións territoriais de GEI de Galicia, expresadas en toneladas de CO2 eq, pasaron 
de 29,5 a 29,8 millóns de toneladas. A redución de emisións no sector eléctrico (centrais térmicas), por 
causa,  en grande medida, do desenvolvemento da enerxía eólica, foi compensada polos aumentos 
noutros sectores, sobre todo no transporte. Reducir as emisións de GEI nun 65% en 2030 con respecto a 
1990 supón baixalas a 10,3 millóns de toneladas. Aínda que polo de agora non se dispón de datos oficiais, 
a forte queda na actividade das centrais de carbón pode ter situado as emisións totais arredor duns 25 
millóns de toneladas en 2019. 
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(desbotando, polo tanto, a co-combustión de carbón e residuos orgánicos) e, 

posteriormente, prescindindo das centrais de ciclo combinado de Sabón e das Pontes e 

das centrais de coxeración que queiman derivados do petróleo ou gas natural, ligadas a 

diversas industrias.  

 

A substitución das enerxías fósiles en ámbitos como o transporte ou a obtención de 

calor requerirá dun  aumento significativo da electrificación do consumo enerxético, o 

que tenderá a aumentalo, nomeadamente se non se reducir drasticamente o inasumíbel 

sobreconsumo enerxético actual. 

 

Mesmo considerando só o consumo galego de electricidade durante os últimos anos, 

a potencia renovábel instalada no noso territorio (eólica e hidroeléctrica, 

principalmente), é insuficiente para cubrilo. En 2015-2019, a produción eléctrica 

renovábel representou entre o 57% (2017) e o 95% (2016) do consumo.  Sen queimar 

combustíbeis fósiles importados o noso país deixaría de ser excedentario en 

electricidade e pasaría a ser deficitario. Non obstante, en anos sen seca acusada, a 

produción renovábel supón máis do 80% do consumo eléctrico4.  

 

Cómpre salientar que os sectores industriais da siderurxia e da metalurxia non férrea 

(liderados por empresas como Alcoa, Xeal, Megasa,...) teñen un peso desmesurado na 

estrutura actual do consumo galego de electricidade, que pode diminuír de forma 

significativa a curto prazo coa redución e/ou transformación da produción de alúmina e 

aluminio. Por exemplo, en 2016 o consumo agregado da siderurxia e a metalurxia non 

férrea ascendeu a 6.200 GWh (xigavatios hora), fronte a unha xeración eólica de 7.300 

GWh no mesmo ano.   

 

As enerxías renovábeis son a solución ao teito do petróleo e á disrupción climática, 

mais sempre que vaian acompañadas dun forte decrecemento do consumo enerxético. 

                                                           
4 Segundo o balanzo provisional de Rede Eléctrica de España, en 2020, e debido a un forte descenso do 
consumo, inducido pola Covid-19, a xeración renovábel mesmo superou moi lixeiramente o consumo.   
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Son inesgotábeis pero as súas prestacións son limitadas e o seu aproveitamento precisa 

de captadores (as máquinas que se empregan no seu aproveitamento, como os 

aeroxeradores) cuxa fabricación require de materiais finitos e de enerxía fósil. Son menos 

impactantes que as enerxías fósiles pero o seu despregue non está exento de danos 

socioambientais importantes, causados de forma directa e tamén a través da actividade 

mineira que inducen. Por iso, non partillamos as políticas de desenvolvemento das 

enerxías renovábeis ligadas á hiperdixitalización5 ou á electrificación do excesivo 

parque automobilístico actual6, encadradas en estratexias para un ilusorio 

ʺcrecemento verdeʺ que non respectan os límites biofísicos. 

 

A segunda vaga do desenvolvemento eólico en Galicia: 

repetindo os erros da primeira 

O parón eólico iniciado en 2008 rematou en 2018, cando había na nosa terra 161 parques 

eólicos cunha potencia total de 3.412 MW (megavatios). En 2019 iniciouse unha 

segunda vaga de construción de parques eólicos, que xa  situou a potencia actual nuns 

4000 MW. Asistimos a unha avalancha de novos proxectos que están a ser tramitados, 

ou ben pola Xunta (os de menos de 50 MW),  ou ben polo Estado (os maiores de 50 MW). 

Son decenas de proxectos, que poden sumar nestes momentos uns 3.500 MW. Deles, 

uns 2.500 MW corresponden a 36 proxectos de grandes parques tramitados polo Estado, 

segundo o Observatorio Eólico de Galicia (OEGA)7.  

 

Os promotores dos novos parques eólicos son empresas que xa posúen unha potencia 

importante (EDP, Iberdrola, Endesa-Enel Green Power,...) ou que aspiran a ser novos 

                                                           
5 Para Ecoloxistas en Acción, a instalación completa da rede 5G e 6G estase a realizar sen un debate 
político, científico, social, sanitario, ambiental e económico serios sobre as súas relevantes implicacións 
para a saúde humana e a sustentabilidade (https://www.ecologistasenaccion.org/152378/). Lonxe de ser 
“inmaterial”, a economía dixital ten unha enorme pegada ecolóxica.  
 
6 Calquera estratexia no transporte que pretenda ser xusta e sustentábel, tamén a escala global, debe 
pasar por unha clara redución no uso de enerxía e materiais en sociedades como a nosa, isto é, por unha 
diminución do número e o tamaño dos vehículos: https://www.ecologistasenaccion.org/137922/. 
  
7 Boom de peticións de grandes parques eólicos a través do Ministerio – OEGA (uvigo.es) (9 de decembro 
de 2020).  

https://www.ecologistasenaccion.org/152378/
https://www.ecologistasenaccion.org/137922/
http://observatorio.eolico.webs.uvigo.es/2020/12/09/boom-de-peticions-de-grandes-parques-eolicos-a-traves-do-ministerio/
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actores protagonistas do sector eólico galego (Greenalia, Capital Energy, Statkraft...). 

 

A instalación de parques eólicos, xunto cos períodos de crise económica, evitou que a 

achega desde o territorio galego á crise climática global medrase só un 1% entre 1990 e 

2018. O papel da enerxía eólica na mitigación desde Galicia do quecemento global é 

relevante e incuestionábel, mais iso non debe levarnos a esquecer as eivas ambientais 

e sociais que acompañan o seu desenvolvemento até hoxe. Nesta nova xeira de 

crecemento da potencia eólica non poden repetirse os graves erros socioambientais da 

primeira (finais da década de 1990-2008): 

 

-Ausencia dunha regulación que exclúa de entrada como zonas aptas para a instalación 

de parques eólicos os espazos de alto valor ambiental, o que fai que espazos como a 

serras da Groba e o Suído, ou áreas non protexidas do Macizo central ourensá, Pena 

Trevinca ou o Courel, estean ameazadas pola construción de novos parques. As únicas 

zonas de exclusión establecidas son os espazos naturais protexidos, basicamente os 

incluídos na rede Natura 2000, cunha extensión claramente insuficiente e cuxa necesaria 

ampliación está paralizada de forma absolutamente inxustificada8. Hoxe a Rede Natura 

2000 só  abrangue un 12% do territorio galego. A curto prazo debería duplicarse a súa 

extensión, como mínimo. 

 

-Falta de garantías dos procedementos de avaliación de impacto ambiental, inclusive 

no que respecta  ao  seguemento e corrección dos efectos ambientais negativos dos 

parques construídos, sobre o que existe unha enorme opacidade, e que semella moi 

insuficiente. Até hoxe, aprobáronse poucas declaracións de impacto ambiental negativas 

de parques eólicos, o que proba o baixo grao de esixencia das autoridades ambientais. 

Ademais, non se favorece a participación social nos procedementos de avaliación 

                                                           
8 A comezos de 2012 a Consellería de Medio Ambiente someteu a consulta pública unha proposta de 
ampliación da rede Natura 2000 de Galicia, paralizando o proceso de ampliación desde entón: 
https://cmatv.xunta.gal/seccion-
organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/
Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/. 
 

https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/
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ambiental, situación que a Lei galega de fomento da implantación de iniciativas 

empresariais (“Lei de Depredación”), feita á medida dos intereses empresariais,  veu 

empeorar desde 2017, e ao que contribuirá tamén a Proposición de Lei do PP para a 

“reactivación económica” que se está a tramitar actualmente no Parlamento galego. 

 

-Protagonismo absoluto de grandes empresas de capital privado. Por un lado, estas 

empresas acaparan os beneficios económicos dos parques eólicos, perante a inexistencia 

de empresas públicas enerxéticas galegas e/ou españolas9 e a falta de impulso ao 

cooperativismo enerxético, a diferenza do que acontece noutros países europeos. Por 

outro lado, e tamén debido á ausencia dunha auténtica planificación enerxética pública, 

é o grande capital privado o que máis está a determinar cantos parques eólicos se 

instalan, de que tamaño e en que lugares.   

 

-Discriminación do medio rural, que acolle parques eólicos destinados 

fundamentalmente a atender e abaratar as  demandas urbanas e industriais de 

electricidade, sen recibiren a cambio os seus habitantes compensacións adecuadas e 

tendo que soportar en ocasións custos inaceptábeis  para a súa calidade de vida.  

 

Un sistema eléctrico sustentábel e eficiente debe basearse nun conxunto equilibrado de 

tecnoloxías de xeración renovábel. Sen prexuízo do anterior, cómpre tamén ter en conta 

que, no caso galego, a eólica terrestre10 é unha peza chave para acelerar a transición 

enerxética necesaria para enfrontarmos o problema climático, o que converte a 

                                                           
9 Mentres a creación dun sector empresarial enerxético público propio é un tabú para a maioría 

dos nosos cargos públicos, capital público de estados estranxeiros si se beneficia ou pretende 

beneficiarse do negocio eólico xerado en Galicia, ben a través de empresas estatais (caso da 

norueguesa Statkraft), ou ben a través da súa participación en empresas privadas (EDP, Endesa-

Enel,…).  En Galicia, a Xunta ten unha participación simbólica en varios parques e 13 Concellos 

posúen un total de 40 MW, nos denominados “parques eólicos singulares”. 

 
10 Non consideramos a eólica mariña, xa que as súas características diferenciais requerirían outra análise 
e propostas. En calquera caso, a súa achega á redución das emisións de GEI durante os próximos anos 
será nula ou pequena. 
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planificación e regulación do aproveitamento do vento baixo criterios ecosociais nun 

asunto moi sensíbel. 

En Galicia, para unha mesma potencia instalada, a produción eléctrica a partir do vento 

é moi superior á proporcionada pola enerxía fotovoltaica11. Por outro lado, e dado que 

non é aceptábel construír novas presas, senón máis ben ir eliminando parte das 

existentes, a potencia instalada da outra grande fonte renovábel autóctona, a 

hidroeléctrica, non debe medrar (agás mediante centrais de bombeo, onde for 

ambientalmente aceptábel e como mecanismo de almacenamento de electricidade 

renovábel). Ademais, e fronte á hidroeléctrica, a eólica ofrece a vantaxe de presentar 

unha menor variabilidade anual. No tocante á biomasa forestal, a súa eficiencia na 

xeración de electricidade é baixa, as súas limitacións socioambientais moi notábeis e o 

seu potencial incomparabelmente menor que o da eólica. 

 

 

 

                                                           
11 En 2015-2018, por cada MW eólico instalado en Galicia xerouse unha media anual de 2,31 GWh, 
mentres por cada MW fotovoltaico a produción anual media foi de 1,18 GWh. 
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Por un desenvolvemento eólico sustentábel e xusto 

 

Precisamos máis enerxías renovábeis, e máis eólica en particular. O incremento da 

potencia eólica implicará sempre un aforro de emisións de GEI, mais non pode contribuír 

a agravar a perda de biodiversidade e a aumentar as desigualdades sociais e territoriais. 

Ademais debe encadrarse nun decrecemento moi importante do consumo enerxético e 

material da nosa economía, cunha redistribución parella da riqueza e a renda que evite 

situacións de pobreza, en particular enerxética.  

Ecoloxistas en Acción Galicia propón as seguintes medidas para conseguir que, durante 

a presente década, o desenvolvemento da enerxía eólica se poña ao servizo dunha 

transición ecolóxica rápida e xusta.    

 

1) Acompañar o crecemento das enerxías renovábeis con cambios no modelo 

económico que posibiliten un forte decrecemento do consumo de enerxía.  Non 

abonda con tímidas medidas de aforro e con mellorar a eficiencia enerxética, é 

necesario reducirmos  drásticamente, como sociedade, o consumo enerxético (e 

material) en termos absolutos, á vez que relocalizalo para o basear en recursos 

do noso territorio aproveitados de forma social e ambientalmente responsábel, 

e non no espolio doutros territorios. A redución do consumo de enerxía primaria 

debería atinxir polo menos un 40% en 2030, en comparación coa situación 

actual. 

 

2)  Vincular o crecemento das enerxías renovábeis en xeral, e da eólica en particular, 

ao abandono do uso de combustíbeis fósiles na xeración eléctrica en 2030 e ao 

logro do obxectivo de que as renovábeis cubran o 80 % do consumo galego de 

enerxía final no mesmo ano (desde o 37% actual). Demandamos o peche da 

central de carbón das Pontes (Endesa) en 2021 e das centrais de ciclo 
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combinado de gas natural de Sabón (Naturgy) e As Pontes (Endesa) antes de 

2030. 

 

3) Democratizar e descentralizar a produción de electricidade, promovendo e 

facilitando as instalacións renovábeis vencelladas ao consumo, especialmente 

as impulsadas por comunidades e cooperativas enerxéticas.Deberíasense 

favorecer  estes proxectos por riba dos presentados por grandes empresas 

privadas. Tamén sería desexábel a creación de empresas públicas enerxéticas. 

 

4) Incrementar as rendas que reciben as comunidades rurais polo aproveitamento 

do recurso eólico, por exemplo,  incentivando os acordos cos propietarios dos 

terreos onde se sitúan os parques fronte ás expropiacións, fomentando a 

participación de axentes rurais en parques eólicos comunitarios ou distribuíndo 

todo o recadado a través do canon eólico autonómico na contorna máis próxima 

aos parques eólicos. O feito impoñible do canón eólico deberá ser a potencia 

instalada do parque e non o número de aeroxeradores, para evitar unha caída 

nos ingresos por causa do repotenciamento de parques existentes e da 

construción de novos parques con aeroxeradores máis potentes12.  

 

5) Aumentar as zonas de exclusión para a instalación de parques eólicos. Dada a 

escasa superficie actual da Rede Natura 2000 e doutros espazos naturais 

protexidos, e xunto coa necesaria e urxente  ampliación da superficie protexida, 

cómpre designar con participación social unha relación  completa de espazos de 

alta sensibilidade ambiental nos que se impida, de entrada, a construción de 

parques eólicos, no marco da revisión do Plan Sectorial Eólico de Galicia, 

aprobado pola Xunta en 1997 e revisado en 2002. 

                                                           
12 Estas propostas están recollidas do informe “Impacto económico da enerxía eólica no medio rural 
galego. Contexto, cambio e oportunidades” (2019), realizado por Damián Copena, María Montero e 
Xavier Simón para o Observatorio Eólico de Galicia (OEGA): 
http://observatorio.eolico.webs.uvigo.es/2019/12/18/novo-informe-sobre-o-impacto-economico-da-
enerxia-eolica-no-rural-galego 
 

http://observatorio.eolico.webs.uvigo.es/2019/12/18/novo-informe-sobre-o-impacto-economico-da-enerxia-eolica-no-rural-galego
http://observatorio.eolico.webs.uvigo.es/2019/12/18/novo-informe-sobre-o-impacto-economico-da-enerxia-eolica-no-rural-galego
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6) Priorizar o repotenciamento dos parques eólicos existentes sobre a construción 

de novos parques. Porén, naqueles situados en espazos naturais da Rede 

Natura 2000 ou noutras áreas de alto valor ecolóxico13, debería prohibirse o 

repotenciamento e obrigar ao seu desmantelamento e á restauración ecolóxica 

dos terreos afectados despois de rematada unha vida útil de 25 anos.   

 

7) Dimensionar os parques eólicos de forma proporcional ao consumo enerxético 

próximo, de forma que non se instalen grandes parques eólicos afastados dos 

principais focos de consumo urbano e industrial e se reduza a necesidade de 

construír novos tendidos eléctricos14. Asemade, promoverase a instalación de 

aeroxeradores en espazos artificializados como portos e zonas industriais. 

 

8) Implementar procedementos de avaliación ambiental rigorosos e 

participativos dos novos parques eólicos e do repotenciamento dos existentes. 

Cando nunha mesma área se sitúen varios parques eólicos próximos deberá 

prestarse especial coidado a avaliar os posíbeis efectos acumulativos e sinérxicos 

que a construción do conxunto dos parques poida ocasionar, evitando a práctica 

de fragmentar grandes parques eólicos en proxectos máis pequenos.  

 

9) Ampliar a distancia mínima de 500 m entre os aeroxeradores e os núcleos de 

poboación e adoptar medidas correctoras eficaces para minimizar a 

                                                           
13 Hai 53 parques eólicos construídos en espazos da Rede Natura 2000 antes de que se prohibise, 28 deles 
na serra do Xistral (norte da provincia de Lugo). Suman unha potencia de 1.250 MW, o que representa un 
30% da potencia instalada actual. A esta habería que engadir a potencia non estimada situada noutras 
zonas de alto valor ecolóxico aínda non protexidas. Polo tanto, unha parte moi importante da potencia 
actual localízase en espazos de elevado interese natural.  
 
14 A poboación e o PIB, e polo tanto o consumo enerxético, concéntranse na Galicia atlántica (provincias 
da Coruña e Pontevedra). Sen embargo, a potencia eléctrica renovábel concéntrase na Galicia interior 
(Lugo e Ourense) onde, segundo o Avance do Balance Enerxético de Galicia 2018, localízase o 68% da 
potencia total. Pola contra, o 98% da potencia eléctrica fósil, que cómpre eliminar durante a presente 
década, sitúase na Galicia atlántica, case toda na provincia da Coruña.  
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contaminación acústica. 

 

10)  Reducir ao mínimo a afección superficial dos parques eólicos, limitando todo o 

posíbel a apertura de novos camiños e a súa anchura  e evitando a destrución de 

hábitats de elevado interese natural como bosques autóctonos, turbeiras ou 

matogueiras húmidas. 

 

11)  Outorgar os dereitos de explotación do vento a través de concesións públicas. 

Ao se tratar dun recurso de carácter público, os aproveitamentos do vento 

deberíanse outorgar polo réxime de concesión pública (como acontece cos 

hidroeléctricos) e non mediante autorizacións administrativas, que privatizan 

indefinidamente a explotación do vento.  

 

 

 


