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BLOQUE 1: ECONOMÍA E SERVIZOS 

ENERXÍA E SUSTENTABILIDADE
Loitaremos contra o cambio climático e realizaremos políticas para reconducir o actual modelo extractivista no 
marco da transición ecolóxica. Propoñemos unha Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética para crear un 
marco legal propio que impulse a loita contra a crise climática e unha transición enerxética urxente, xusta, 
democrática e con enfoque de xénero e que sirva de eixo integrador do territorio. 

Poremos en práctica políticas autonómicas encamiñadas a reducir en 4 anos o 50% das emisións e impactos 
que incrementen os gases de efecto invernadoiro e quentamento, acidificación e aumento de nivel dos 
océanos e a lo menos un 65% no 2030. Liderar os cambios necesarios contra o quentamento global e 
converterse nunha comunidade que sexa exemplo de boa xestión neste eido. Pretendemos que o consumo de 
enerxía primaria decreza nun mínimo do 40% en 2030, así como un aproveitamento das enerxías renovables 
respectuoso. As enerxías renovables deberían cubrir un mínimo do 80% do consumo galego de enerxía final en 
2030. Por outra banda, a nosa política enerxética procurará un sector eléctrico 100% renovable en 2030 e un 
sistema enerxético renovable en 2040

Traballaremos para que Galicia sexa autosuficiente enerxéticamente con enerxías renovables nun horizonte 
próximo. Neste sentido, as axudas post-COVID19 estarán condicionadas ao cumprimento dos acordos de París, 
respecto pola biodiversidade e loita contra as desigualdades sociais
No marco desta Lei:

• Apostaremos pola eficiencia no consumo fronte as grandes instalacións de produción e transporte. 
Promoveremos obradoiros sobre eficiencia enerxética para difundir ferramentas de aforro das cidadás 
nos importes das facturas de luz e gas e consellos prácticos para o uso racional e eficiente da enerxía. 
Crearemos puntos de información enerxética e orientación personalizada domiciliaria a persoas e 
familias con dificultades para entender e facer fronte ás súas facturas e detección de posibles situacións
de pobreza severa. Condicionaremos as axudas a reformas e novas construcións a criterios de eficiencia
enerxética tendo en conta novos materiais con menos pegada de carbono explorando as posibilidades 
da bioconstrución e os estándares de casa pasiva, e a construción en madeira de calidade (con 
importante carga de I+D+I)

• Faremos pechar instalacións non respectuosas co medio como a central térmica e de ciclos 
combinados de As Pontes e Sabón para 2022, a central térmica de carbón de Meirama este mesmo ano 
e renunciado á legalización de Reganosa en Mugardos. Rexeitaremos un modelo industrial electro-
intensivo. As empresas que teñan eses patróns de consumo deberán reconverterse xerando modelos 
máis eficientes e neutros en carbono. Todos estes peches e reconversións faranse de forma ordenada, e
complementada con plans de transición que garantindo os empregos das traballadoras en sectores 
verdes como a reparación e mantemento eólico ou aproveitamentos forestais. 

• Potenciaremos o autoconsumo, auto produción e o consumo de enerxías renovables. O cambio ten 
que estar protagonizado pola auto produción e as cooperativas verdes e non por grandes empresas 
privadas. As cooperativas verdes e os proxectos comunitarios de autoconsumo de renovables deben ter
prioridade na contratación pública. Crearemos axudas e estímulos para o autoabastecemento coa 
tecnoloxía dispoñible. Promoveremos o asociacionismo enerxético con apoio público e fomentaremos a
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participación de concellos, comarcas e consorcios. Crearemos un Consello Climático que exercerá como 
órgano consultivo para a transición enerxética. Favoreceremos a instalacion de sistemas de 
autoconsumo en edificios e espazos públicos compartindo excedentes coas veciñas. 

• Comprometémonos coa erradicación da pobreza enerxética. As familias deben poder cubrir as súas 
necesidades básicas domésticas. Estudaremos cal é a dotación enerxética mínima, que será gratuíta. O 
noso obxectivo será un 0% de cortes de subministro por causas de vulnerabilidade social.

• Crearemos un ente público que supervise o cumprimento da lexislación en materia de eficiencia 
enerxética. Controlaremos o alumeado exterior dos concellos galegos dados os incumprimentos do 
Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre) revertendo a situación actual xa que unha alta 
porcentaxe dos procedementos publicados na Plataforma de Contratación Pública de Galicia incumpren
a mencionada normativa.

• A riqueza e a enerxía creada polo sector eólico reverterá nas localidades que os acollen. Investiremos 
nas zonas que soporten os custos ambientais da produción de enerxía eólica facendo que haxa unha 
redistribución xusta e efectiva, poñendo límite a depredación do noso rural. As iniciativas dos veciños e 
das comunidades de montes serán priorizadas para reducir o monopolio das grandes empresas neste 
sector. Estudaremos, avaliaremos e comunicaremos o caso das Enerxías Renovables Mariñas 
(tecnoloxías con gran potencial en Galicia) para levalas a cabo fóra das rías xa que son áreas de especial 
sensibilidade medioambiental, económica e social a estas tecnoloxías. Estudaremos tamén o uso da 
enerxía das ondas e correntes

• Combateremos as portas xiratorias modificando a ‘Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno’, e promoveremos a separación completa das empresas e grupos que realicen actividades 
enerxéticas reguladas respecto ás liberalizadas

• Transformaremos o INEGA nunha axencia pública de enerxía
• Apoiar, máis aló da moratoria solicitada por unanimidade no Parlamento de Galicia en 2013, a 

prohibición da obtención de gas e petróleo de esquisto por fractura hidráulica, así como a prohibición 
aos proxectos de exploración e explotación de hidrocarburos en Galicia, tanto na terra como no mar.

• Limitaremos o desenvolvemento da produción de enerxía a partir de biomasa agroforestal aos 
recursos dispoñibles, evitando unha burbulla de proxectos inviables por dimensión e criterios 
medioambientais e sociais. Evitaremos la dedicación de terras á produción de cultivos bioenerxéticos, 
incluída a plantación de árbores. Aceptaremos aqueles procedentes da xestión forestal preventiva de 
incendios forestais e a xestión adaptativa dos montes ao cambio climático.

• Desenvolveremos un plan para aproveitar a enerxía do sol en todos os edificios de titularidade 
pública autonómica e colaboraremos coas entidades locais co mesmo fin. Queremos acadar a obriga da
Directiva de Eficiencia facendo que o consumo dos edificios da administración sexa nulo en 2021. 

• Modificaremos a normativa de urbanismo para  simplificar a instalación de enerxías renovables  no
ámbito urbano, orientadas a facilitar a implantación de sistemas de autoconsumo (tal como están  a
facer outras comunidades, permitindo que só mediante comunicación previa ao concello  –eliminando
licencia de obras– se podan realizar axilizando así a instalación da mesma).
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