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Introdución

O actual modelo enerxético é herdeiro do nacido hai uns dous sé-
culos coa Revolución Industrial, cando as fósiles e fisicoquímicas
tomaron o relevo das, até daquela dominantes, enerxías renovábeis.
Os requirimentos enerxéticos das economías de moitos países dei-
xaron de estar condicionadas pola dispoñibilidade de recursos ener-
xéticos de seu (Naredo, 2006), dando lugar a un incremento sen pa-
rangón no uso da enerxía e permitindo emerxer un mercado
mundial onde persoas e cousas estenden a súa mobilidade, ao tempo
que se xeneraliza a degradación ambiental asociada ao uso desta
enerxía. Por outra parte, fíxose posíbel unha rápida urbanización e
unha crecente actividade industrial, sobre todo cando se dá o trán-
sito ao uso masivo do petróleo grazas ao seu maior contido calorí-
fico, maior manexabilidade, mellor almacenamento… e menor
prezo. As propiedades do petróleo serviron para reforzar tendencias
intrínsecas á dinámica do sistema capitalista: división internacional
do traballo, acentuación das diferenzas no desenvolvemento dos paí-
ses, consumo en masa… é dicir, serviu como instrumento para a
acumulación de excedente e a optimización do beneficio. O uso de
todo tipo de fontes enerxéticas para obter electricidade axudará a
acelerar a mobilidade, levará a unha certa especialización industrial
e facilitará a obtención de novos materiais como os derivados de
aluminio, os plásticos… ou o desenvolvemento da electrónica con
toda a súa gama de aparatos. Hoxe este modelo está a atravesar unha
fonda crise, sendo urxente o tránsito cara outro construído sobre
outras bases. Trataremos esta cuestión a partir do caso galego.
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Antecedentes históricos: as bases do modelo enerxético galego1

Galiza, aínda que dun modo máis tardío, non será alleo aos cam-
bios que se estaban a dar no modelo enerxético noutros lugares
do mundo. Un ano despois de que se instalara a primeira central
eléctrica no Estado español, comezou a funcionar a primeira cen-
tral eléctrica na Galiza: a de Segade, en Caldas de Reis (1874). Mais
estes anos finais do século XIX correspondíanse cunha etapa ex-
perimental que, con base na enerxía hidráulica e no gas, se cen-
traba en fornecer electricidade para iluminación pública. A prin-
cipios do século XX comeza a verdadeira historia das empresas
enerxéticas galegas, fundamentalmente eléctricas, pasando a unha
etapa industrial coa construción de centrais hidroeléctricas de
maior potencia e máis afastadas dos centros de consumo. 
A partir da Guerra Civil as necesidades de consumo eléctrico

español dispáranse tanto polo propio proceso de reconstrución
que había que abordar como pola afectación que a guerra tivo
sobre a estrutura produtiva eléctrica española. Galiza, case inex-
plorada no eido enerxético, convértese no lugar idóneo de produ-
ción e de fornecemento para o resto do Estado. Nos ríos Miño e
Sil comeza unha construción de encoros vertixinosa. O sector
enerxético galego, até entón cunha dinámica endóxena e autóc-
tona, tórnase extravertido e inmerso no tramado do sector eléc-
trico español, característica que permanece até a actualidade. 
Nos anos de posguerra o goberno español pasa a ter unha po-

sición activa no sector, promovendo a explotación dos principais
ríos galegos e provocando un desenvolvemento acelerado e inten-
sivo da produción eléctrica galega. Ten lugar en Galiza unha pene-
tración de capitais tanto públicos como privados (maiormente vas-
cos) destinados á construción e posta a punto da capacidade
produtiva enerxética galega. O capital autóctono intégrase, aínda
que subordinado, mantendo o monopolio de distribución eléctrica.
Son os anos en que se crea a empresa Fenosa (1943), co obxectivo
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1 Unha primeira versión máis ampliada deste e mais o epígrafe seguinte pode verse en
Doldán (2010)
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primordial de participar no proceso de industrialización eléctrica
acelerada por parte do capital autóctono e que antes asumira a So-
ciedad General Gallega de Electricidad (SGGE). Desde a súa crea-
ción, Fenosa medra aceleradamente absorbendo pequenas empre-
sas eléctricas e construíndo grandes centrais hidroeléctricas. En
1950 incorpora a Sociedad Hidráulica de Galicia e en 1955 fusió-
nase con SGGE baixo as siglas de Fenosa, seguindo logo a súa po-
lítica de absorcións. Fenosa busca cada vez máis vender no mercado
galego a enerxía eléctrica xerada, polo que promoverá a instalación
de empresas intensivas no consumo enerxético nas proximidades
das súas estacións de transformación.2

Entre 1940 a 1962 Galiza multiplicou por trinta e sete a súa po-
tencia eléctrica instalada, alcanzando os 1.323 MW e unha pro-
dución de 2.954 GWh/ano. Esta evolución permitiu acrecentar a
vocación exportadora do sector eléctrico en Galiza, de modo que
en 1962 chegou a significar o 75% da produción.
O proceso de concentración no sector enerxético galego nos

anos sesenta xira ao redor de tres grupos de empresas:
– Con capital maioritario autóctono: Fenosa, centrada sobre
todo no mercado galego.

– Con capital maioritario privado español: Iberduero (na que
se integrou en 1963 Saltos del Sil, que gozaba das concesións
hidroeléctricas concedidas neses anos sobre o río Sil) e
Unión Eléctrica –que no ano 1968 se fai cunha empresa do
INI, a Hidroeléctrica Moncabril, con concesións nun
afluente do Sil, o río Bibei e mais os seus afluentes, os ríos
Camba, Conso e Xarés. 

– Con capital maioritario público estatal: Endesa.

Iberduero e Endesa, destinarán a súa produción fundamental-
mente ao mercado español. Os tres grupos estaban xa daquela es-
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2 Acádase un acordo coa multinacional francesa Pechiney para a constitución da empresa
Aluminio de Galicia, S.A. e mais de Grafitos Eléctricos del Noroeste, que comezarán a
súa actividade no polígono da Agrela na Coruña nos primeiros anos da década dos se-
senta, sendo daquela as principais consumidoras enerxéticas de Galiza. A estas empresas
seguirán outras que se instalarán na mesma zona.
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treitamente vinculados. En 1982 fusiónanse Unión Eléctri ca e Fe-
nosa, coa denominación Unión-Fenosa. Esta forte concentración
obedece ás necesidades de abordar investimentos cada vez máis
elevados, polo que se necesitaba un grupo con solvencia.
A década dos sesenta é tamén o momento en que nace a pri-

meira e, en sentido estrito, única empresa con presenza na enerxía
de hidrocarburos, gas e petróleo, Petroliber (1961), con participa-
ción maioritaria de capital público. Esta empresa fusiónase en 1985
con EMP (Empresa Nacional del Petróleo), hoxe no grupo Repsol.
Destina a súa actividade á adquisición, transporte e refinación de
petróleo cru, situando as súas instalacións produtivas en Bens (A
Coruña) e Nostián (Arteixo). É unha das cinco factorías do grupo
en España dedicadas á refinación cunha capacidade de máis do
16% de Repsol en España e case o 10% do total do Estado.
En 1972 tivo lugar unha mudanza radical no sector enerxético

galego, coa inauguración da central térmica de Sabón (con fuel
óleo) e, posteriormente, coas centrais térmicas das Pontes, en 1976,
e Meirama (con lignitos), en 1980, todas elas na provincia da Co-
ruña, que desprazará a de Ourense en capacidade de xeración eléc-
trica. Por causa destas novas centrais, en 1980 máis do 60% da pro-
dución eléctrica galega era xa de orixe térmica. As minas a ceo
aberto de lignitos das Pontes e Meirama permitiron custes de ex-
tracción moi baixos para calidades relativamente altas. A explota-
ción mineira e a construción das centrais obedece á apertura da
factoría de Alúmina-Aluminio en San Cibrán –Cervo– e Xove, que
algúns anos chegará a demandar case a metade de toda a enerxía
eléctrica consumida na Galiza, ou a cuarta parte de toda a aquí xe-
rada. A construción da central das Pontes coincide coas conver-
sacións que o INI estaba a manter daquela con dúas multinacio-
nais do sector do aluminio, Alcán e Pechiney, co obxecto de valorar
a posibilidade de construír en Galiza unha das súas plantas.3 Tam-
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3 O intento, finalmente infrutuoso, de construír unha central nuclear en Xove hai que si-
tualo no mesmo contexto. Este proxecto estaba promovido por FENOSA coa colabo-
ración de Hidroeléctrica del Cantábrico e Electra de Viesgo, conseguindo no seu mo-
mento a autorización previa para a súa construción.
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pouco poden desvincularse das necesidades crecentes de fornece-
mento enerxético en España neses anos. Explotar os recursos car-
boníferos galegos era esencial para manter o nivel de crecemento
económico nas áreas consumidoras. Desde distintos foros, reco-
mendábase a translación de complexos fortemente consumidores
de enerxía aos lugares onde existían reservas enerxéticas; tal é o
caso do aluminio. A factoría instalada na Galiza vende case todo
o aluminio ao exterior, co agravante de que ao ser un gran consu-
midor, o prezo que debe pagar pola enerxía utilizada é significati-
vamente inferior ao que pagan outros sectores.

O camiño da dependencia enerxética e da expansión eólica

O proceso de concentración empresarial do sector enerxético que
tivera lugar cunha forte participación do sistema bancario e a pre-
senza máis ou menos activa do Estado, continua nos anos noventa,
aínda que con elementos novos:

– En 1991 fusiónanse Iberduero e Hidrola baixo o nome de
Iberdrola, dominando como monopolio a explotación na
metade do norte do Estado español.

– Case a un tempo, Endesa consegue o control de Fecsa e Se-
villana de Electricidad, ao tempo que controla importantes
paquetes de accións en Unión-Fenosa e Electra de Viesgo. A
privatización de Endesa constitúe así mesmo un acontece-
mento salientábel.

Deste modo, ao redor de Iberdrola e Endesa sitúase o núcleo
de control do sector eléctrico español e galego, cunha propiedade
cada vez máis desgaleguizada.
É nesta época cando se publica o primeiro Plan Enerxético de

Galicia (Xunta de Galicia, 1995). Non formulaba unhas liñas es-
tratéxicas explícitas, mais resultaban obvias: cubrir os fortes in-
crementos da demanda interna, aumentar as exportacións brutas
ao resto do Estado (aínda que se reducirían en termos relativos)
e cubrir o progresivo esgotamento do carbón autóctono con im-
portacións, o que implicaba contemplar a posibilidade de explotar
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novos depósitos (na Limia) o que finalmente non chegou a fa-
cerse.
O desenvolvemento máis ambicioso era o eólico, co obxectivo

de alcanzar os 1.800 MW eólicos en 2010, cifra que será ampla-
mente superada, pero que daquela era vista con grande escepti-
cismo por mor da suposta inviabilidade técnica. Tamén se preten-
día triplicar a produción hidráulica de formato reducido, poñendo
en funcionamento unhas 100 novas minicentrais e aumentando a
potencia doutras existentes. Destacaba, ademais, o interese polos
proxectos de coxeración ao abeiro da extensión do uso do gas na-
tural, así como os proxectos de incineradoras de residuos urbanos.
Non todos os obxectivos se alcanzaron, mais outros foron ampla-
mente superados e, sobre todo, trunfou a estratexia recollida neste
plan marcando o futuro enerxético galego na seguinte década,
cando asistimos a unha reconfiguración do sector enerxético.

O panorama enerxético galego nas tres últimas décadas

Unha primeira aproximación á situación enerxética galega pode-
mos obtela no Balance Enerxético de Galicia dos anos 1981, 1982
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Gráfico 1. Evolución da enerxía primaria transformada. 
Galiza, 1981-2011 (ktep)

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Consellería de Industria e Enerxía (1984),
da Consellería de Industria, Comercio e Turismo (1988), de GESTENGA (1993) e do
INEGA (2001, 2003 a, 2003b, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010a, 2010b, 2011, 2012 e 2013).
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e 1985,4 de 2000 a 2011,5 e da Estatística Enerxética de Galicia de
1992.6 Evitamos así as limitacións de centrarnos nun momento es-
pecífico no que certos fluxos se explicasen máis por trazos con-
xunturais que estruturais; ao ver a evolución nos últimos anos pó-
dense detectar pautas de comportamento que manifestan certa
permanencia.
Centrarémonos na enerxía primaria, propia ou importada, é

dicir, no conxunto de produtos susceptíbeis de xerar enerxía para
o consumo final. Inclúe a enerxía finalmente dispoñíbel e as per-
das nos procesos de transformación de enerxía, ademais da utili-
zada como materia prima pola industria química.
A enerxía primaria transformada en Galiza aumentou un 52%

desde 1981 a 2007 centrándose no uso de enerxías fósiles, parti-
cularmente petróleo e carbón (Gráfico 1). Nos últimos anos deste
período úsase de forma crecente gas natural importado e prodú-
cese a irrupción do vento como fonte primaria autóctona en auxe,
mantendo a enerxía hidráulica un papel fundamental entre as fon-
tes renovábeis autóctonas. Desde 2007 cae bruscamente polo es-
gotamento dos xacementos de carbón das Pontes e Meirama, non
compensado nin con incrementos de importacións nin polo ritmo
de nova potencia instalada en enerxías renovábeis. Este é o motivo
polo que a enerxía primaria autóctona galega supón en 2011 só
un 58% da que había en 1981, malia o esforzo realizado para de-
senvolver a enerxía eólica7 ou a hidráulica.
O cru de petróleo e os produtos petrolíferos supoñen ao longo

do período entre o 50 e o 60% da enerxía primaria total transfor-
mada, o carbón superaba o 30% até o ano 2000 para situarse pos-
teriormente sempre por baixo desa cifra e ir reducindo peso até
ser inferior ao 15% a partir de 2008. O gas natural só comeza a ter
presenza desde o ano 2000, estando nestes anos entre o 2 e o 4%,
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4 Consellería de Industria e Enerxía, 1984 e Consellería de Industria, Comercio e Tu-
rismo, 1988.

5 INEGA, 2001, 2003 a, 2003b, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010a, 2010b,, 2011, 2012 e 2013.
6 GESTENGA, 1993.
7 Un estudo polo miúdo do desenvolvemento eólico en Galiza podemos consúltalo en
Regueiro (2011).
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mais desde 2008 convértese en complementario do carbón, com-
pensando as importacións desta enerxía a desaparición do carbón
autóctono.8 En definitiva, son as enerxías non renovábeis as que
caracterizan o sector enerxético galego nas últimas décadas, su-
perando o 90% do total nos anos oitenta e noventa, e nos anos se-
guintes máis do 80%, salvo en 2010 (79%). Estas fontes, ademais,
son maioritariamente importadas, e desde 2008 impórtanse na súa
totalidade.
Debido á composición da enerxía primaria utilizada, as perdas

producidas pola súa súa transformación en enerxía dispoñíbel (en
forma de derivados do petróleo, calor ou electricidade) son eleva-
das, entre o 25 e o 30% do total transformado até 2007; desde 2008
sitúase por baixo do 25% e nos últimos anos próximo ao 17%,
cambio que se explica polas mudanzas motivadas polo esgota-
mento do carbón autóctono. Compre salientar que as perdas até
2007 superaban o total da enerxía primaria de orixe galega e, desde
aquela, están próximas a ese total. Esta situación, xunto coas perdas
derivadas do transporte de enerxía dispoñíbel, son ilustrativas da
enorme ineficiencia do propio sistema enerxético galego que se
manifesta en gran parte en forma de polución atmosférica.9

As características do padrón enerxético galego son, polo tanto,
a non renovabilidade, a dependencia do exterior e a súa capaci-
dade de polución.
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8 A mediados de 1998 púxose en servizo o gasoduto troncal Braga-Tui-Vilalba, e nese ano
e o seguinte diferentes ramais do mesmo. Finalmente entrou en servizo o tramo Vilalba-
Oviedo, quedando alimentado o sistema galego por dúas vías: unha atravesando Portugal
até Tui, e outra desde Almendralejo a Oviedo, e de aquí a Ribadeo. Do gasoduto principal
saen catro derivacións en alta presión a 80 bar –ramais a Ourense, Ferrol, A Coruña e
Curtis– e outros en alta presión a 16 bar que alimentan as redes das localidades próximas
a eses gasodutos principais e a Lugo, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e San-
tiago de Compostela. En 1999 promóvese a construción en Mugardos dunha controver-
tida planta de recepción, almacenamento e gasificación de gas natural licuado con par-
ticipación pública co fin de atender desde Galiza o consumo do cuadrante noroeste da
Península Ibérica. Como socios participan a Xunta de Galicia, cun 10% do capital, EN-
DESA e Unión-Fenosa cun 21% cada unha, Grupo Tojeiro 18%, Caixa Galicia e Sona-
trach 10% cada unha e Banco Pastor e Caixanova con cadanseu 5%.

9 Á que se suma a polución atmosférica que se deriva do uso da enerxía final, na com-
bustión, por exemplo, dos derivados do petróleo nos vehículos de transporte e nos sis-
temas de calefacción.
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O maior uso de enerxía primaria foi posíbel en Galiza grazas
ao incremento da enerxía importada que do ano 1981 a 2011 au-
menta un 79% mentres que os recursos primarios propios redú-
cense nun 42% (Gráfico 2). Esta diminución na enerxía primaria
autóctona debeuse, como indicamos, á continua caída na extrac-
ción das minas de lignito unha vez que a taxa de retorno enerxético
foi descendendo. Se os recursos primarios galegos non se reduciron
máis foi porque a perda de peso do carbón foi compensada par-
cialmente por unha maior explotación dos recursos renovábeis
propios, que aumentaron un 303%, pasando de representar un 14%
da enerxía primaria galega en 1981 a un 56% en 2006, e o 100% en
2011. A relación entre importacións e recursos propios foi empeo-
rando case de forma ininterrompida, e se en 1981 as importacións
representaban 1,50 veces o peso da enerxía primaria galega, en 2011
xa eran 4,43 veces. En definitiva, o esforzo realizado nas últimas
décadas por desenvolver a explotación das fontes enerxéticas re-
novábeis en Galiza non compensou o esgotamento do carbón au-
tóctono nin os incrementos na demanda de enerxía primaria, de
modo que a dependencia enerxética galega, lonxe de diminuír,
acrecentouse.
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Gráfico 2: Evolución da enerxía primaria segundo a súa orixe. 
Galiza, 1981-2011 (ktep)

Fonte: Ibídem

Importación
Galiza
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Como vemos na Táboa 1 e no Gráfico 3, entre 1981 e 2011 o
consumo de enerxía en Galiza aumentou un 136%, e un 35,7% no
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1981 1982 1985 1992 2000 2001 2002 2002 2003 2004
Consumo in-
terno 2829 2717 2889 3489 4921 5646 5866 5866 5850 5991

Exportación 3697 3369 4196 3779 2506 3340 3206 3206 3312 3201

Enerxía dis-
poñíbel Total 6526 6086 7085 7268 7427 8986 9072 9072 9162 9192

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%∆ 

1981-2011
%∆ 

2000-2011
Consumo 
interno 6221 6339 6899 6979 6338 6911 6676 136,00% 35,70%
Exportación 3394 3522 3824 3430 3401 3428 3531 –4,50% 40,90%

Enerxía dis-
poñíbel Total 9615 9861 10723 10409 9739 10339 10207 56,40% 37,40%

Táboa 1. Enerxía final dispoñíbel por destinos. 
Galiza, 1981-2006 (ktep)

Fonte: Ibídem

Gráfico 3: Enerxía final dispoñíbel por destinos. 
Galiza, 1981-2006 (ktep)

Fonte: Ibídem
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EcoloxiaPolitica_OlladasDesdeGalicia.qxp_Ecosocialismo. Olladas  12/02/15  10:45  Página 32



período 2000-2011: o maior incremento deuse no consumo de
calor, 847%, seguido da electricidade, 154%, e os produtos petro-
líferos; 33% –na última década estes valores foron, respectiva-
mente, 46%, 38% e 20%–. Esta desmedida elevación da demanda
interna implicou un estancamento no volume de exportacións de
enerxía, de modo que desde 1981 se reduce lixeiramente, o 4,5%,
o que debemos considerar como unha situación de grande esta-
bilidade. Desde 2000, as exportacións de enerxía aumentan un
40,9% Fonte: Ibídem

Con todo, é necesario destacar que nas exportacións hai un
comportamento desigual da electricidade e dos produtos petrolí-
feros, así como unha disparidade entre o acontecido antes e des-
pois de 2000 (Gráfico 4). De 1981 a 2006 as exportacións enerxé-
ticas sofren un estancamento debido sobre todo a unha dinámica
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1981 1982 1985 1992 2000 2001 2002 2003 2004
Electricidade 841 1133 1102 558 970 1065 957 1095 1047
Produtos
petrolíferos 2856 2236 3094 3221 1536 2275 2246 2180 2092
Gas Natural
Biocombustibeis 3 37 62
Exportación 3697 3369 4196 3779 2506 3340 3206 3312 3201

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%∆

1981-2011
%∆

2000-2011
Electricidade 910 1017 978 909 902 896 769 –8,60% –20,70%
Produtos
petrolíferos 2406 2426 2411 2084 2124 1980 1879 –34,20% 22,30%
Gas Natural 382 348 310 510 859
Biocombustibeis 78 79 53 89 65 42 24
Exportación 3394 3522 3824 3430 3401 3428 3531 –4,50% 40,90%
Táboa 2: Exportacións de enerxía final dispoñíbel por tipo de enerxía. 

Galiza, 1981-2011 (ktep)

Fonte: Ibídem
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errática até 2000 dos produtos petrolíferos, mentres que a electri-
cidade mantén unha maior estabilidade. Durante o período ase-
gurouse unha exportación media de electricidade de 947 ktep
anuais e de 2.325 kteps de produtos petrolíferos.
Por tanto, o aumento no uso de enerxía primaria nun 29% desde

1981 serviu para cubrir o considerábel aumento do consumo in-
terno da Galiza ao tempo que permitiu manter o volume de expor-
tacións. Este último aspecto non é nada desprezábel porque per-
mite que o sistema enerxético galego siga a cumprir un papel chave
como fornecedor de enerxía á economía española. O sector eléc-
trico serve para ilustrar esta cuestión. En 2011, Galiza dispoñía do
10,5% da potencia eléctrica instalada no Estado español, aínda máis
elevada se atendemos a determinados aproveitamentos: 16,4%
grande hidráulica, 15,9% centrais térmicas de carbón, 15,8% po-
tencia eólica, 24,7% hidráulica de reducido formato. A xeración
eléctrica en Galiza é igualmente relevante, pois representa o 9,5%
da xeración eléctrica española, o 16,3% da obtida con fontes reno-
vábeis en todo o Estado e o 19,4% da xerada con carbón. 
A nivel enerxético, pois, a economía galega é máis extravertida

pola extremada elevación das importacións e o mantemento da
capacidade exportadora. A isto contribuíu o aumento do consumo
enerxético doméstico, unha extensión no uso do transporte pri-
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Gráfico 4: Exportacións de enerxía final dispoñíbel 
por tipo de enerxía. Galiza, 1981-2006 (ktep)

Fonte: Ibídem
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vado por estrada, tanto de mercadorías como de persoas e, sobre
todo, o asentamento e permanencia nas últimas décadas dunha
industria moi intensiva no uso de enerxía.

Caracterización do modelo enerxético galego

Á luz do que acabamos de ver, o sector enerxético galego pode ser
cualificado como un auténtico devorador de enerxía de alta en-
tropía, onde as crecentes importacións de enerxía primaria forta-
leceron o carácter non renovábel da base enerxética. Os procesos
de transformación para a obtención de enerxía dispoñíbel (elec-
tricidade, combustíbeis líquidos, calor, etcétera) causan unha ele-
vada disipación enerxética e, en consecuencia, xeran unha elevada
polución atmosférica e unha ameaza ambiental constante por mor
de posíbeis accidentes. Son tristemente coñecidas as fatais conse-
cuencias das múltiples mareas negras sufridas no litoral galego, ao
que habería que sumar múltiples episodios de fugas de combustí-
bel máis ou menos intencionadas. Por outra parte, aínda que até
agora non se teña dado, non se pode descartar a posibilidade dun
accidente dun buque de transporte de gas. Accidentes menores ten
habido tamén na refinaría da Coruña, mais é especialmente preo-
cupante o dano potencial que podería derivarse dun accidente
maior nesta planta, hoxe case integrada no tramado urbano coru-
ñés, ou da planta gasificadora de Mugardos nunha zona densa-
mente poboada.
Outro aspecto a destacar é o carácter cada vez máis extraver-

tido e dependente do modelo enerxético actual. Non resulta unha
esaxeración cualificar o sector enerxético galego como de enclave.
Talvez isto non sucedía até os anos corenta ou cincuenta do pasado
século, mais foi gañando nesa orientación exterior nas décadas
posteriores. Como vimos, hoxe, malia utilizar un volume impor-
tante de recursos propios, a capacidade de transformación ener-
xética está movida por importacións crecentes de enerxía primaria
para exportar enerxía transformada. Este carácter non desapare-
ceu polo avance na instalación acelerada de parques eólicos ou o
aumento de potencia de saltos hidroeléctricos que apenas serviron

35

A necesidade dun novo modelo enerxético para Galiza

EcoloxiaPolitica_OlladasDesdeGalicia.qxp_Ecosocialismo. Olladas  12/02/15  10:45  Página 35



para manter a capacidade exportadora do sector. Pola contra, a
substitución de carbón autóctono por carbón importado, os novos
ciclos combinados que necesitan importar gas natural e, en moita
menor medida, a importación de materia prima para a obtención
de agro-combustíbeis, agravan a natureza de enclave do sector. Iro-
nicamente esta capacidade de exportación enerxética mantida ao
longo de máis de medio século acabou por configurar no imaxi-
nario colectivo a idea de que Galiza gozaba e goza de excedente
enerxético e que isto permitiría unha autonomía enerxética plena
sen alterar a nosa demanda e consumo enerxéticos. En nada se-
mella alterar esta imaxe o feito de termos esgotado a principal
fonte enerxética desde os anos oitenta: o carbón. Como moito,
faise fincapé na ausencia de control sobre os recursos enerxéticos
galegos, que habería que modificar para garantir unha soberanía
plena, ou insístese na inxustiza dun sistema de prezos que non dá
vantaxes ao pobo galego quen, pola contra, debe sufrir todos os
inconvenientes dos centros de transformación enerxética, así
como das redes de transporte e distribución e outras cargas am-
bientais.10 Esta visión autocompracente tan estendida en Galiza
peca, ademais, de irresponsábel, pois afasta a posibilidade dunha
alternativa real ao actual modelo enerxético e perpetúa a dinámica
de desenvolvemento baseado no incremento da oferta enerxética
e unha desidia nas políticas de descenso do consumo enerxético.
Por veces, aínda continúa a defenderse a necesidade de atraer ac-
tividades altamente consumidoras de enerxía co argumento dun
suposto excedente enerxético, ou pedir unha política de tarifas di-
ferenciada para Galiza non só como compensación polos danos
ambientais e sociais ou polo nefasto subministro eléctrico,11 senón
como efecto reclamo para que estas empresas consumidoras se
instalen no noso país.

36

Ecoloxía política. Olladas desde Galicia

10 Asolagamento de vales, movementos de terras, desprazamentos de poboacións, perdas
de terra cultivábel, modificacións de hábitats, deterioración paisaxística, contaminación
atmosférica…

11 En Zotes et al. (2005) faise unha análise sobre diversos factores que favorecen as dife-
renzas entre territorios produtores de enerxía. 
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Por un novo modelo enerxético para Galiza12

O mundo asiste insuficientemente informado ao comezo dunha
nova era enerxética. O teito de extracción do petróleo só anticipa
outros teitos de extracción próximos do gas natural e, posterior-
mente, do carbón.13 Isto significa que, en poucas décadas, máis do
90% da base enerxética actual non estará en condicións de prover-
nos de enerxía barata en cantidades crecentes, facendo impracticá-
bel unha economía propia do capitalismo baseada no crecemento
continuo da produción e mais do consumo. Antes asistiremos a esta
escaseza nos combustíbeis líquidos cos que se alimenta, aproxima-
damente, o 95% do sistema de transporte actual, ese que fixo posíbel
unha economía cada vez máis complexa, a deslocalización da pro-
dución e o fluxo continuo de materias primas e produtos por todo
o planeta, é dicir, iso que denominamos capitalismo globalizado.
Esta mesma base enerxética atopámola en Galiza, co agravante

de que esa enerxía fósil procede na súa totalidade da importación.
Como manter unha máquina de transformación enerxética como
a galega sen esa afluencia continua de enerxía primaria non reno-
vábel? É imposíbel. Os únicos recursos enerxéticos verdadeira-
mente autóctonos son os renovábeis, os únicos que permitirían
construír unha alternativa enerxética menos dependente, os únicos
que nos levarían a camiñar cara a un fornecemento enerxético sus-
tentábel. Ora ben, que a solución pase polos recursos renovábeis
non significa que a solución só estea en avanzar no uso destes re-
cursos. Con menor disposición de recursos importados e, conse-
cuentemente, con recursos importados máis caros, manter inalte-
rado o actual consumo interno galego obrigaría a multiplicar varias
veces a produción enerxética galega. Isto é inabordábel no curto
ou medio prazo, e mesmo non é aconsellábel. Até onde poderíamos
chegar na produción eólica ou hidráulica actual? Canto máis sería
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12 En Doldán (ed.) (2013) amplíanse propostas na dirección do que se explica neste epí-
grafe.

13 Aínda que existen xa moitos estudos sobre o tema, recomendo especialmente Heinberg
(2006) e Holmgren (2009).
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necesario se o consumo enerxético seguise aumentando?
Cómpre, por outra parte, considerar varias cuestións. Primeiro,

no curto e medio prazo é inviábel unha alternativa real aos com-
bustíbeis fósiles para o transporte, é dicir existe certo grao estru-
tural de dependencia enerxética imposíbel de combater. Segundo,
centrarse na demanda eléctrica por ser máis flexíbel a acción das
renovábeis, e cunha demanda estábel, obrigaría a superar o dobre
da produción actual, é dicir, obrigaría en poucos anos a facer un
esforzo equivalente como mínimo ao esforzo realizado desde fi-
nais do século XIX até hoxe en termos de capacidade produtiva.
Terceiro, manter o grao de autoabastecemento eléctrico actual con
renovábeis pasa por un control da demanda, xa que é imposíbel
acompasar os crecementos na demanda con crecementos na oferta
enerxética. Por último, reducir a dependencia enerxética galega é
incompatíbel con manter a capacidade exportadora de enerxía.
De acordo con estes parámetros, cabería dicir que un novo mo-

delo enerxético para Galiza é urxente, mesmo cando o tránsito
será accidentado e a un ritmo necesariamente lento para facelo
coa calma que sería necesario e inelutabelmente rápido pola forza
dos acontecementos que son previsíbeis. Este modelo debería vir
impulsado por unha transformación profunda das relacións so-
ciais e económicas, en vistas a favorecer unha menor mobilidade
de persoas e materiais para reducir o consumo de combustíbeis
líquidos, que é o punto máis feble da nosa dependencia actual. Isto
pasaría por economías máis locais que traballen con recursos pro-
pios para mercados tamén máis locais, algo especialmente impor-
tante no caso da alimentación. Ademais, é imprescindíbel un cam-
bio institucional radical, coa construción de novas institucións e
a presión sobre as existentes para cambiar o ordenamento xurí-
dico, de modo que non sexan prioritarios os intereses privativos
dos grandes conglomerados empresariais e si os intereses sociais
á hora de explotar os recursos enerxéticos existentes, dado o seu
carácter estratéxico cada vez maior. Estes recursos deberían ser
utilizados para promover unha nova economía que resolva as ne-
cesidades específicas da poboación galega, acompañado dunha de-
mocratización no acceso á enerxía:  familias, aldeas, comunidades

38

Ecoloxía política. Olladas desde Galicia

EcoloxiaPolitica_OlladasDesdeGalicia.qxp_Ecosocialismo. Olladas  12/02/15  10:45  Página 38



de veciños, explotacións agrarias, etcétera, deberían avanzar na súa
capacidade de abastecemento enerxético propio a partir de ener-
xías renovábeis que, polo seu carácter disperso, poderían ser ac-
cesíbeis en calquera lugar.
Polo mesmo, esta explotación debería dirixirse non a obtención

de beneficios mercantís, senón á procurar solucións de carestía
enerxética. Isto significaría, entre outras cousas, pór fin ás políticas
de desenvolvemento enerxético para a exportación. Sería impres-
cindíbel, ademais, avanzar en estratexias de cubrir necesidades me-
diante o acceso aos servizos que satisfán os bens e non no acceso á
propiedade dos bens, para reducir a demanda de materiais e a ener-
xía necesaria para a súa extracción, transformación, distribución e
consumo. O control da demanda enerxética, en todas as súas for-
mas, debería ser, ademais, o elemento central con políticas ambi-
ciosas e contundentes para conseguir reducir de forma drástica as
formas máis estragadoras de enerxía. Non menos necesarias serán
as iniciativas para fortalecer vínculos sociais e veciñas, con ou sen
participación das Administracións locais, aumentando a resiliencia
de familias, barrios e aldeas, para dar resposta a necesidades indi-
viduais con solucións pensadas desde e para a comunidade, au-
mentando a eficiencia e o aforro enerxético simultaneamente sen
que se teña que producir o temido efecto rebote.14 Con estas bases
sería posíbel procurar unha verdadeira soberanía enerxética onde
teña lugar a xustiza social e o respecto pola natureza. 
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