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Resumo executivo 
 

Xunto coa enerxía nuclear, o carbón é, sen dúbida, a peor forma de produción eléctrica. 
Sobran razóns para pecharmos o antes posíbel as centrais de carbón, polas que 
pagamos un elevado prezo socioambiental que se proxecta no tempo cara ás xeracións 
futuras e no espazo cara ao resto do mundo.  Os países desenvolvidos como Galicia 
poden e deben tomar a dianteira no abandono dun combustíbel cuxa extracción e 
combustión son unha fonte enorme de sufrimento humano e destrución ambiental.  

Galicia está en condicións de abandonar a curto prazo a produción eléctrica con 
carbón para así acelerar a transición enerxética cara a un sistema 100% 
renovábel, necesaria para afrontar a crise climática e o pico do petróleo e o resto 
dos combustíbeis fósiles. Despois de catro décadas de actividade altamente 
contaminante, as centrais de carbón de Meirama e As Pontes, hoxe abastecidas 
totalmente por carbón importado, xa non son necesarias para atender a nosa demanda 
de electricidade. Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) pechará a central de Meirama 
en 2020, mais Endesa pretende prorrogar a vida da central térmica de carbón das 
Pontes, a maior do Estado español, até 2045, cos parabéns das institucións galegas. 

En 2013-2017 o carbón forneceu, por termo medio, o 34% da produción eléctrica anual 
galega. Aínda que perdeu importancia desde comezos deste século, grazas á 
expansión das enerxías renovábeis (nomeadamente da eólica), segue a ser unha das 
principais fontes de enerxía eléctrica en Galicia. Porén, o saldo exportador (Galicia 
produce máis electricidade da que consome), a potencia eléctrica renovábel 
instalada e a dispoñibilidade de dúas centrais de ciclo combinado a gas natural, 
infrautilizadas e menos contaminantes, farían posíbel o peche rápido das 
centrais de carbón en Galicia, sen pór en risco a nosa subministración de 
electricidade. 

A principal razón para pechar axiña as centrais de carbón, nun contexto de emerxencia 
climática global, é o seu carácter de grandes fábricas de cambio climático. A queima 
de carbón é, con diferenza, a principal fonte de gases de invernadoiro en Galicia. 
As centrais de carbón determinan a evolución anual das emisións territoriais galegas 
de dióxido de carbono (CO2) e outros gases causantes de cambio climático, ao supor 
nada menos que un terzo das emisións totais, algo inusual na Unión Europea.  

 

Perante a 
emerxencia 
climática global, 
é urxente 
pecharmos as 
centrais de 
carbón de 
Meirama e As 
Pontes. Agora é 
posíbel 
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A reforma da central de carbón das Pontes non reducirá as súas elevadísimas 
emisións de CO2 , aínda que si parte das súas emisións tóxicas, responsábeis só 
en 2016 de 88 mortes prematuras e duns custos sanitarios de até 264 millóns de euros. 
E que as centrais de carbón tamén son grandes fábricas de danos para a saúde. A 
pesar da súa mellora, a central de carbón das Pontes non deixará de ser unha 
das industrias máis contaminantes de Galicia. 

A extracción masiva de carbón en Galicia deixou tras de si unha brutal destrución 
ambiental, que unha mal chamada “restauración ambiental” non foi capaz de 
compensar, pois é imposíbel restituír os terreos afectados a un estado similar ao 
anterior á apertura das grandes minas de carbón a ceo aberto das Pontes e Meirama. 
Pero xa desde a década de 1990, a destrución do territorio provocada pola 
produción eléctrica con carbón en Galicia estase a exportar ao resto do mundo. 
O 86% dos máis de 22 millóns de toneladas de carbón importadas por Naturgy e 
Endesa durante os últimos cinco anos procederon de Indonesia, onde se extraen con 
altos custos sociais e ambientais.  

A plataforma Galiza, un futuro sen carbón, unha vez conseguido o peche da central 
de Meirama en 2020, reclama para antes de 2025 o peche da central de carbón das 
Pontes, a maior do Estado español, que representa o 71,5% de toda a capacidade 
galega de produción eléctrica con carbón. Hai moitas razóns de peso para iso, como a 
eliminación total da súa contaminación tóxica, o logro dunha maior autonomía 
enerxética ou a limitación do poder do oligopolio eléctrico. Pero só unha razón 
abondaría: é unha das maiores fábricas de cambio climático de Europa. As súas 
emisións de CO2 son de tal magnitude que, para xerar un emprego e unha riqueza moi 
limitadas, contribúe tanto á crise climática como a queima de todos os combustíbeis 
fósiles en países como Uruguai ou Letonia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Despois da súa 
reforma, a 
central das 
Pontes seguirá a 
ser unha enorme 
fábrica de 
cambio climático 
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Galicia xa non necesita o carbón 

 

Con 1.960 MW (megavatios), Galicia é actualmente un dos territorios europeos con 
maior potencia eléctrica instalada en centrais de carbón. Figura entre as 25 rexións 
da UE con maior capacidade de produción de electricidade a partir de carbón. 
Dentro do Estado español só Castela e León supera claramente a capacidade de 
produción de Galicia, que é similar á de Asturias e Andalucía1.   

Son dúas as centrais térmicas de carbón situadas en Galicia. A maior delas, cunha 
potencia de 1.403 MW, é a das Pontes, propiedade de Endesa. Ben menor é a de 
Meirama (Cerceda), con 557 MW, en mans de Naturgy (antiga Gas Natural Fenosa). 
Ambas as dúas funcionan desde hai uns 40 anos. Segundo Rede Eléctrica de España 
(REE), as centrais de carbón supoñen  o 18 % dos 10.901 MW de potencia 
eléctrica total instalada en Galicia (a 31 de decembro de 2017). 

Coa entrada en funcionamento das centrais térmicas de carbón a finais da década de 
1970, disparouse o consumo de carbón no noso país, que se mantivo por riba dos tres 
millóns de tep (toneladas equivalentes de petróleo)2  até o ano 2007. 2010 foi o ano con 
menor consumo de carbón nos últimos 40 anos, debido á concorrencia de factores 
como a elevada produción renovábel dese ano ou a recesión económica. Porén, entre 
2010 e 2017 o consumo de carbón aumentou unha media do 9% anual. 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). 
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En Galicia, o carbón destínase á produción de enerxía eléctrica. A enerxía primaria 
do carbón é transformada nas centrais térmicas das Pontes e Meirama para xerar 
electricidade, unha forma de enerxía dispoñíbel para o consumo final. Polo tanto, o uso 
do carbón na nosa terra vén determinado pola evolución da produción eléctrica e o seu 
reparto entre as diferentes formas de xerala. 

Até finais da década de 1990, toda a potencia eléctrica instalada en Galicia repartíase 
aproximadamente a partes iguais entre os encoros hidroeléctricos e as centrais 
térmicas (as dúas de carbón e unha de fuel, xa desmantelada). O desenvolvemento 
das enerxías renovábeis -moi especialmente da eólica-  iniciado co cambio de século 
supuxo un avance na transición cara a un sistema eléctrico 100% renovábel de 
suficiente magnitude como para reducir sensibelmente o peso do carbón na xeración 
eléctrica. A expansión das enerxías renovábeis fixo que diminuíse a produción 
das centrais de carbón, que pasaron de achegar unha media de case o 50 % da 
produción eléctrica anual no período 2001-2005 ao 34 % en 2013-2017.  

O aumento da capacidade de produción eléctrica con enerxías renovábeis traduciuse 
nun descenso da actividade das centrais de carbón. Sen embargo, o parón das 
renovábeis decretado polo Goberno estatal do PP (2012-2017) interrompeu a 
transición eléctrica en Galicia e no resto de España. Así, a produción eléctrica con 
carbón tendeu a estabilizarse nos últimos anos, favorecida tamén polo baixo prezo do 
CO2 no comercio europeo de permisos de emisións.  

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de Rede Eléctrica de España (REE). 
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A tendencia ao estancamento da produción de electricidade con carbón durante os 
últimos anos non significa que Galicia necesite as centrais de carbón para atender os 
seus niveis actuais de consumo eléctrico. O saldo exportador (Galicia produce máis 
electricidade da que consome) e a dispoñibilidade desde 2007 de dúas centrais 
de ciclo combinado a gas natural, infrautilizadas e cunha potencia total de 1.247 
MW, farían posíbel o abandono inmediato do carbón en Galicia, sen pór en risco a 
subministración de electricidade. 

Segundo REE, o saldo exportador de intercambios de  electricidade e a produción das 
centrais de carbón foron case coincidentes durante os últimos anos. Por termo medio, 
Galicia exportou anualmente 10.282 GWh (xigavatios hora), mentres produciu con 
carbón 10.261 GWh/ano. A xeración eléctrica das centrais de carbón só foi moi superior 
á exportación de electricidade en 2017, un ano cunha produción hidroeléctrica 
excepcionalmente baixa por causa da seca. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de Rede Eléctrica de España (REE). 

 

Aínda que pechasen as dúas centrais térmicas de carbón nos próximos anos, Galicia 
non tería que importar electricidade. Porque se vai reiniciar o crecemento da potencia 
eléctrica renovábel e porque, ademais, a nosa terra dispón doutras dúas centrais 
térmicas, os ciclos combinados a gas natural, que poderían funcionar durante moitas 
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máis horas das que o están a facer. Até agora estiveron claramente infrautilizados, 
funcionando moitas menos horas que as centrais de carbón, de acordo non con criterios 
de eficiencia enerxética e de redución de emisións, senón de rendibilidade para as 
empresas eléctricas. 

 

Horas de funcionamento das centrais térmicas galegas 

          Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de Rede Eléctrica de España (REE).  

 

¿Para que se instalaron xa 161 parques eólicos e se construíron dúas centrais de ciclo 
combinado -contaminantes e xeradoras de cambio climático, pero en menor medida 
que as centrais de carbón- se non foi para acelerar todo o posíbel o abandono do 
carbón en Galicia? A pregunta é retórica. A resposta coñecémola ben. Os gobernos e 
as grandes empresas que promoveron as renovábeis e os ciclos combinados 
priorizaron o logro de beneficios económicos, así como o mantemento do papel 
de Galicia como subministradora de electricidade ao resto de España (e 
Portugal), sen importarlles se for con enerxías renovábeis autóctonas ou con recursos 
fósiles importados do resto do mundo, como o carbón e o gas natural.    

Galicia xa non necesita o carbón. E, perante a emerxencia climática global, o mundo 
necesita que Galicia e o resto dos países desenvolvidos abandonen axiña o 
carbón. Naturgy anunciou o peche da súa central térmica de Meirama antes do 30 de 
xuño de 2020, ao decidir non adaptala á vixente Directiva de Emisións Industriais (DEI). 
Mais ENDESA quere prorrogar até 2045 a vida útil da central das Pontes, que supón o 
71,5% de toda a capacidade galega de produción eléctrica con carbón.   

 

  

Central térmica Empresa Potencia  2013 2014 2015 2016 2017 

Carbón As Pontes Endesa 1.403 MW 7.949 6.176 6.606 6.021 7.012 

Gas natural As Pontes Endesa 856 MW 1.555 1.536 584 1.067 2.752 

Carbón Meirama Naturgy 557 MW 6.845 5.522 7.184 5.680 5.447 

Gas natural Sabón Naturgy 391 MW 2.899 846 572 642 1.344 

Acción de 
Greenpeace na 
central de carbón 
de Meirama. 
Naturgy solicitou o 
seu peche antes de 
xullo de 2020. Un 
primeiro paso 
importante para o 
abandono do 
carbón en Galicia.
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Os custos socioambientais das centrais de 
carbón 

As maiores fábricas de cambio climático 

A humanidade está a perder a loita contra o quentamento global. 25 anos despois da 
adopción da Convención Marco das Nacións Unidas sobre cambio climático, estamos 
moi lonxe do obxectivo de “estabilizar as concentracións de gases de efecto 
invernadoiro na atmosfera a uns niveis que preveñan unha perigosa interferencia 
antropoxénica co sistema climático”. Galicia, que sería un dos territorios europeos 
máis prexudicados pola crise climática, tampouco ten estado até agora á altura 
das súas responsabilidades. A nosa terra non conseguiu reducir as súas 
emisións territoriais nos últimos 25 anos3. E, no tocante ás emisións asociadas ao 
consumo (a pegada de carbono), é moi probábel que as teña aumentado, aínda que 
non se dispón de datos ao respecto.    

1,5º C é o aumento máximo da temperatura media da Terra que non deberiamos 
superar para evitarmos unha mudanza climática catastrófica, á que serían 
especialmente vulnerábeis as persoas e os países empobrecidos. Para non 
excedermos este limiar de quentamento, asumido como o obxectivo máis ambicioso 
do Acordo de París, o Panel Intergobernamental da ONU sobre Cambio Climático 
(IPCC, polas súas siglas en inglés) considera necesaria unha rápida e fonda 
transformación da economía que, entre outras cousas, obrigaría a reducir 
drasticamente o consumo mundial de carbón, o combustíbel fósil máis prexudicial para 
o clima. Para 2030, o consumo mundial de carbón debe diminuír en polo menos dous 
terzos e para 2050 o seu uso no sector enerxético debe ser case nulo. Para a Unión 
Europea cumprir o Acordo de París, é imprescindíbel que peche todas as súas 
centrais de carbón desde hoxe até 2030, a máis tardar. 

En termos relativos, Galicia é un país con elevadas emisións territoriais de dióxido de 
carbono (CO2) e outros gases causantes de cambio climático. As emisións anuais 
por habitante de Galicia ascenden a 10,3 toneladas, polo que mesmo son 
superiores á media española (6,99) e da UE (8,4) 4.   

Mais a achega á crise climática desde o territorio de Galicia distribúese de forma moi 
desigual. Cinco grandes empresas multinacionais (ENDESA, Naturgy, Alcoa, Repsol, 
FerroAtlántica) son propietarias de fábricas que acumulan máis do 40% das emisións 

As emisións por 
habitante de 
gases de 
invernadoiro en 
Galicia son 
altas. Un terzo 
proveñen do 
carbón. 
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anuais galegas de gases de invernadoiro. E tan só dúas desas industrias, as centrais 
térmicas de carbón das Pontes (ENDESA) e de Meirama (Naturgy, antes Gas 
Natural Fenosa) emiten un terzo dos gases de invernadoiro lanzados á atmosfera 
desde a nosa terra (o 33,3% de media anual en 2013-2017).  

As centrais térmicas de carbón contribúen máis á crise climática desde Galicia que 
calquera outro sector de actividade. Son só dúas instalacións industriais, pero cada 
ano están a xerar moito máis CO2 que todas as demais industrias xuntas. Ou que todo 
o parque de vehículos. Pero a pesar diso, nunca encontramos nos informes oficiais de 
emisións da Xunta referencias a este feito tan destacábel, froito do seu afán por ocultar 
o desmesurado impacto climático das centrais de carbón de Meirama e As Pontes 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica 

É tal o peso da queima de carbón nas emisións territoriais galegas de gases causantes 
de cambio climático que está a determinar de xeito decisivo a súa evolución. A 
actividade anual das centrais de carbón das Pontes e Meirama, dependente de 
factores como a produción eólica e hidroeléctrica -en anos con máis vento e auga 
quéimase menos carbón-  ou o prezo do carbón e dos permisos de emisión de CO2, é 
a variábel que máis inflúe na evolución anual das emisións totais de Galicia. Nos 
anos en que aumentan as emisións das térmicas de carbón aumentan tamén as 
emisións totais.  
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica   

O caso de Galicia non é habitual na UE. De feito, ao contar con 2 GW de potencia 
eléctrica instalada en centrais de carbón, Galicia é unha das rexións europeas con 
maiores emisións de CO2 orixinadas pola queima de carbón, como se pode 
observar no mapa da páxina seguinte. 

As centrais de carbón son as centrais enerxéticas máis prexudiciais para o clima, 
ao seren as máis intensivas en emisións de CO2. E non só en comparación coas 
centrais renovábeis, que producen cero emisións nos lugares onde se emprazan, 
senón tamén en comparación coas centrais de ciclo combinado a gas natural, centrais 
sucias pero menos contaminantes e máis eficientes que as de carbón. Durante 2017 
as centrais de carbón emitiron 10.498.200 toneladas de CO2 para xerar 10.817 GWh 
de electricidade, mentres que as centrais de ciclo combinado de Sabón e As Pontes 
emitiron entre as dúas 678.667 toneladas de CO2 ao producir 1.763 GWh. Polo tanto, 
para xerar cada GWh, as térmicas de carbón emitiron 970 toneladas de CO2 e as de 
gas natural 385. É dicir, para produciren unha mesma cantidade de electricidade, 
as térmicas de carbón emiten dúas veces e media máis CO2 que as de gas natural.  
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Fonte: EU coal regions: opportunities and challenges ahead, Publications Office of the European Union. 
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As industrias máis contaminantes 
 

As centrais de carbón son as industrias galegas que emiten máis CO2, o principal gas 
de efecto invernadoiro. Isto é prexudicial polo feito de o CO2 agravar o quentamento 
global. Con todo, as emisións deste gas non representan un problema de 
contaminación tóxica. Sen embargo, as térmicas de carbón, alén de produciren 
cambio climático, son tamén enormes focos de contaminación tóxica, pois 
emiten ao aire, en cantidades moi importantes, numerosas e variadas sustancias 
tóxicas, como partículas, óxidos de nitróxeno (NOX), óxidos de xofre (SOX), 
metais pesados ou dioxinas. Estas sustancias  poden ser transportadas a longas 
distancias e afectan, en maior ou menor medida, a unha superficie moito máis extensa 
que a da contorna das centrais. Non só constitúen un problema de contaminación local. 
Tamén transfronteiriza e mesmo global. Así, Galicia exporta, á vez que importa, 
contaminación con orixe en centrais de carbón. 

 

 

En Galicia, as centrais de carbón son as industrias que máis envenenan o aire. Lideran 
as emisións de orixe industrial á atmosfera de partículas inferiores a 10 micras 
(PM10), SOX, NOX e mercurio 5. E isto é así a pesar das sucesivas transformacións 
efectuadas nestas centrais para reducir as súas emisións tóxicas e adaptalas ás 

Á marxe de CO2, 
as centrais de 
carbón emiten 
grandes 
cantidades de 
numerosas 
sustancias 
tóxicas. 
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crecentes esixencias ambientais da lexislación europea, avances sempre atrasados e 
atenuados pola presión do “lobby” do carbón. Nos primeiros anos da súa vida, as 
emisións tóxicas das térmicas de carbón galegas foron elevadísimas, cunha 
incidencia aínda moito máis negativa que a que seguen a ter nos nosos días 
sobre a saúde humana, os ecosistemas e os cultivos, tanto dentro como fóra das 
nosas fronteiras. As emisións non comezaron a reducirse até mediados da década de 
1990, como consecuencia da entrada en vigor de nova lexislación sobre contaminación 
atmosférica, derivada da Directiva 88/609/CEE, de 24 novembro de 1988. 

Os custos asociados á inxente contaminación tóxica emitida por estas centrais, en 
grande medida non monetarizábeis, foron asumidos pola cidadanía en beneficio das 
contas de resultados de Gas Natural Fenosa (hoxe Naturgy) e Endesa. 

Pero mesmo coas significativas reducións das emisións tóxicas conseguidas grazas á 
substitución do lignito autóctono por hulla importada e á introdución de mellores 
técnicas, as dúas centrais de carbón continúan a ser a primeira fonte industrial de 
contaminación atmosférica no noso país. E debido á súa capacidade de produción e 
grao de utilización, e mais ao carácter intrinsecamente tan contaminante da queima de 
carbón, a achega das térmicas das Pontes e Meirama non só é relevante no 
conxunto das emisións industriais, senón tamén con respecto ás emisións 
totais, como se pode constatar na gráfica da seguinte páxina 6. 

A última caída importante nas emisións tóxicas das centrais de carbón en Galicia tivo 
lugar entre 2007 e 2008. Porén, dende entón non houbo melloras, dependendo os 
niveis anuais de emisión só das variacións na actividade das centrais. A partir de xullo 
de 2020, a central de carbón das Pontes, despois de catro anos e medio de 
exención, terá que se adaptar a unha nova normativa europea de emisións 
industriais xa en vigor desde 2016. Como veremos no capítulo deste informe que 
dedicamos a esta instalación, iso suporá un novo recorte das súas emisións tóxicas 
(non das de CO2 causante de cambio climático). Con todo, o seu volume anual seguirá 
a ser importante e dependerá do número de horas de funcionamento.   

Alén de ensuciaren o aire pola emisión dos contaminantes xa citados, as centrais de 
carbón tamén contribúen á contaminación por ozono troposférico ou prexudicial 
(O3), un contaminante secundario que se forma nunha cadea de reaccións químicas a 
partir doutros contaminantes precursores, entre eles os NOX, dos que as térmicas de 
carbón son a fonte principal, logo do transporte. Trátase dun gas  nocivo para a saúde 
humana que ademais reduce o crecemento da vexetación. A concentración de O3 na 
parte baixa da atmosfera pode chegar a ser prexudicial entre abril e outubro, cando se 
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dan as condicións de insolación, temperatura e ventos en calma que favorecen a súa 
formación e acumulación. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica. 

 

Os maiores niveis de contaminación por ozono en Galicia rexístranse no sur, onde as 
condicións climáticas son máis favorábeis para a súa formación. En Galicia, os niveis 
de contaminación por O3 troposférico non superan os límites legais, pero no sur, 
basicamente nas provincias de Pontevedra e Ourense, si adoitan exceder os 
recomendados para a protección da saúde humana pola Organización Mundial para a 
Saúde (OMS), máis estritos.  

No norte do país, tan só nalgunhas estacións de medición da calidade do aire 
situadas na contorna da central de carbón das Pontes, pertencentes á rede de 
vixilancia da calidade do aire de Endesa, superáronse no trienio 2015-2017 os niveis 
de contaminación por O3 que a OMS recomenda non superar para evitar danos 
significativos á saúde humana. Concretamente nas estacións de Fraga Redonda (As 
Pontes, moi próxima ao Parque Natural das Fragas do Eume) e Louseiras (Muras), 
mentres que na da Cabana (Ferrol) rozouse a superación 7.  Alén diso, nas devanditas 
estacións e mais na de Mourence (Vilalba) incumpriuse en 2013-2017 o obxectivo 
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legal a longo prazo (sen data definida para entrar en vigor) para a protección da 
vexetación por contaminación por ozono. Foron as únicas estacións en Galicia en 
que iso aconteceu, se exceptuamos outra situada no termo municipal de Noia (no alto 
da serra do Barbanza) 8. 

Grandes fábricas de danos para a saúde 

Como consecuencias das súas emisións contaminantes, as centrais de carbón son 
grandes fábricas de danos para a saúde. Un informe recente de ámbito europeo,  
baseado en modelos de datos que teñen en conta as emisións das centrais de carbón 
e a meteoroloxía para estudar os seus impactos na calidade do aire e a saúde da 
poboación, estimou que as centrais de carbón galegas provocaron 143 mortes 
prematuras durante 2016. Ademais, foron responsábeis de 5.000 casos de síntomas 
de asma en nenos e nenas, de 106 novos casos de bronquite crónica e de 117 ingresos 
hospitalarios por problemas respiratorios e cardiovasculares. Os custos sanitarios 
por causa dos ingresos hospitalarios e máis da perda de 52.000 días de traballo 
estimáronse en até 430 millóns de euros 9. 

Custos sanitarios das centrais de carbón galegas 

Central de 
carbón 

Mortes 
prematuras 

Días con 
síntomas 
en nenxs 
asmáticxs 

Bronquites 
crónicas  

Ingresos 
en 

hospitais 

Días 
laborábeis 
perdidos 

Custos 
sanitarios (€) 

As Pontes 
(Endesa) 

88 2.998 66 73 31.943 264.014.263 

Meirama 
(Naturgy) 

55 1.822 40 44 19.930 164.832.650 

TOTAL 143 4.820 106 117 51.873 428.846.913 

Fonte: Last Gasp: The coal companies making Europe sick. 

 

A actividade das térmicas de carbón non só contamina o aire de forma directa ao 
queimar carbón. A carga e descarga e o transporte do carbón libera partículas nocivas 
para a saúde. Precisamente, a redución da exposición á contaminación causada 
pola descarga do carbón destinado ás térmicas das Pontes e Meirama foi un dos 
principais motivos invocados para a construción dos impactantes e 
custosísimos portos exteriores de Ferrol e A Coruña (separados apenas 17 km). A 
descarga do carbón queimado nas Pontes efectúase no porto exterior de Ferrol. A do 
usado na central de Meirama realízase no porto interior da cidade coruñesa. Para 
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minimizar a contaminación que provoca construíuse nun peirao do porto a “Medusa”, 
un grande almacén con forma de cúpula.  

 

As centrais de carbón impulsan a destrución do 
territorio 

As centrais das Pontes e Meirama abastécense con carbón extraído en grandes minas 
a ceo aberto. Teñen empregado dous tipos de carbón: lignito autóctono e hulla 
importada. Até 2007 queimaron lignito extraído ao pé das centrais nas minas das 
Pontes e As Encrobas. Unha vez esgotadas estas minas, desde 2008 só queiman  
carbón importado, que xa viñan empregando desde a década de 1990, xunto co 
carbón galego. De feito, a comezos da década de 2000, a pesar de se empregar en 
menor cantidade que o lignito, xa era maior a enerxía achegada polo carbón importado 
que a proporcionada polo lignito, ao ser superior o poder calorífico do primeiro.  

En tan só tres décadas, as térmicas das Pontes e Meirama esgotaron dous 
grandes  xacementos galegos de carbón 10 coa finalidade de atender o forte aumento 
da demanda de electricidade rexistrado en Galicia e en España nese período, 
contribuíndo de forma moi importante ao crecemento de Endesa (eléctrica pública 
estatal até a súa privatización completa en 1998) e de Fenosa (hoxe Naturgy, despois 
de varias integracións con outras empresas).   

A mina de lignito das Pontes, con 3.800 hectáreas de superficie, foi a mina a ceo aberto 
máis extensa do Estado español. Dela extraéronse 260 millóns de toneladas de 
mineral. Nada menos que 33 aldeas desapareceron, forzando a súa poboación a 
realoxarse.  

Na mina das Encrobas extraéronse 93 millóns de toneladas de lignito para queimar na 
central térmica de Meirama. A súa apertura provocou un dos conflitos sociais máis 
emblemáticos da historia recente de Galicia. A  valente resistencia das labregas e os 
labregos non parou a mina mais si logrou compensacións maiores que as inicialmente 
previstas por Fenosa. 

A xeración de "augas ácidas de mina" cun alto contido de metais disoltos foi un 
dos maiores problemas ocasionados pola extracción de lignito. No caso da mina 
das Pontes, os vertidos de augas ácidas ao río Eume chegaron a ser cuantiosos. Para 
limitar este problema foi precisa a instalación de grandes depuradoras e a realización 
de labores de revexetación nas entulleiras. Estes labores, xunto co enchido con auga 
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dos enormes ocos deixados pola extracción do carbón, conformaron unha 
“restauración ambiental” que non merece tal nome, pois tan destrutiva foi a 
explotación mineira que é imposíbel restaurar os terreos a unha situación 
semellante á de partida.  

Após o esgotamento das minas de lignito, as centrais de carbón galegas só queiman 
carbón importado. Só entre 2014 e 2018, as eléctricas importaron, de media, catro 
millóns e medio de toneladas de carbón anuais para abastecer as centrais das Pontes 
e Meirama. O 86% dos 22,62 millóns de toneladas importadas durante ese período 
viñeron de Indonesia, o maior exportador mundial de carbón.  

Fonte: Elaboración propia a partir de DataComex do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. 

 

As eléctricas están agora a exportar fóra de Galicia a destrución da minaría de 
carbón, trasladándoa sobre todo a Indonesia, onde até 8,6 millóns de hectáreas -
case 3 veces a superficie galega- de selvas tropicais extraordinariamente ricas en 
biodiversidade están ameazadas pola minaría do carbón 11. Ademais, son numerosas 
as violacións de dereitos humanos asociadas á minaría do carbón neste país asiático, 
incluíndo reubicacións forzosas. As condicións de traballo dos mineiros, pouco 
sindicalizados, son moi penosas e perigosas 12. Á seguridade privada de compañías 
mineiras atribúense accións violentas contra traballadores e poboación local 13. 
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 “Antes da minaría do carbón comezar, a nosa vida estaba intimamente unida á natureza. Viviamos dos 
bosques”. Fonte: Walhi (Foro Indonesio polo Ambiente- Amigos da Terra Indonesia). 

 

 

De minas como esta, Tutupan,  situada  na parte da illa de Borneo ocupada por Indonesia, procede o 
carbón queimado en Galicia. Fonte: Google Earth. 
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O “trumpismo climático” imponse en Galicia 
 

Podemos falar en Galicia de “trumpismo climático”?. Lamentabelmente si. Porque 
“trumpismo climático” é apostar polo carbón e querer alongar innecesariamente 
a vida de dúas enormes fábricas de cambio climático como as térmicas de 
Meirama e As Pontes, ignorando a situación de emerxencia climática na que nos 
encontramos. É aínda que os nosos políticos e políticas non negan a realidade do 
cambio climático antropoxénico, si practican outro xeito de negacionismo climático: a 
negación da necesidade de actuarmos urxentemente para reducir drasticamente as 
emisións de gases causantes de cambio climático (“hai outros problemas máis urxentes 
e importantes, este pode seguir esperando”). E para recortar as emisións non hai nada 
máis importante que lograr o peche a curto prazo das centrais de carbón. 

O goberno galego presidido por Alberto Núñez Feijóo continúa a defender a 
extensión da vida das centrais de carbón, instando ás eléctricas a reformalas para 
prorrogar a súa vida útil até 2045. Criticou a Naturgy por decidir pechar a central 
de Meirama en 2020, acusándoa de “falta de compromiso” co noso país. E 
aplaudiu a Endesa por facer o contrario e ampliar a vida da central das Pontes por 25 
anos máis. O presidente da Xunta visitou as súas instalacións en marzo de 2018 coa 
intención de contribuír ao lavado verde da maior térmica de carbón de España.  

 

Fonte: Web da Xunta de Galicia 
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O apoio firme ás centrais de carbón é a evidencia máis notábel da ausencia dun 
compromiso climático serio por parte da Xunta. Que se concreta nun obxectivo de 
redución das emisións de gases de invernadoiro de só o 24,6% en 2030 con respecto 
a 1990, recollido na proposta da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 
14. Sen dúbida, a acción que nos próximos anos conseguirá, de se facer efectiva, 
o maior recorte das emisións de CO2 en Galicia será precisamente unha non 
programada pola Xunta e á que se opón irresponsabelmente: o peche da central 
de Meirama que, no último ano para o que hai datos (2016), emitiu unha cantidade de 
CO2 equivalente a un 40% das emisións de gases causantes de cambio climático de 
todo o sector do transporte 15. 

Mais non só a Xunta gobernada polo PP respalda a continuidade da produción eléctrica 
co combustíbel fósil máis prexudicial para o clima. En Galicia, existe un amplo 
consenso político a favor do carbón. Todas as principais forzas políticas galegas, 
ou ben apoian claramente o alongamento da vida das maiores fábricas galegas 
de cambio climático até mediados de século, ou ben se poñen de perfil ante elas. 
Entre as primeiras inclúense o PSdG-PSOE e o BNG, que tanto a través dos seus 
representantes nos concellos das Pontes e de Cerceda, como no Parlamento galego 
ou na Deputación da Coruña, se posicionaron sempre a favor da prórroga da vida das 
centrais de carbón ben máis alá de 2020. Entre os segundos, inclúese habitualmente 
o espazo político de En Marea, aínda que no seu seo téñense adoptado posicións 
diversas. Desde a abstención da súa representación no Parlamento galego até o apoio 
inequívoco ás centrais de carbón dos deputados e deputadas da Marea Atlántica e 
Compostela Aberta na Deputación da Coruña. Mentres, o grupo parlamentario de En 
Marea no Congreso sumouse na lexislatura recén rematada a unha Proposición de Lei 
de Cambio Climático e Transición Enerxética, conxunta con Podemos, En Comú 
Podem, IU e Equo, que establece o peche de todas as centrais de carbón españolas 
con data límite do 31 de decembro de 2025. Porén, en ningunha ocasión máis, como 
grupo de En Marea, ten defendido un calendario de peche ambicioso para as centrais 
de carbón galegas.   
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A central de carbón das Pontes debe pechar 
antes de 2025 
 

Os catro grupos que constitúen a central de carbón das Pontes entraron en 
funcionamento entre 1976 e 1979, polo que a súa vida iguala ou supera os 40 anos. A 
herdanza de cambio climático, contaminación tóxica e destrución do territorio da 
térmica das Pontes xa é enorme. Enormes teñen sido tamén os beneficios 
económicos obtidos por Endesa coa súa explotación. Pero esta empresa privada 
española (da que é propietaria maioritaria a eléctrica Enel, controlada polo estado 
italiano) aínda quere máis. Por iso, está a investir máis de 200 millóns de euros para 
adaptar a central á Directiva Europea de Emisións (DEI), que se lle aplicará desde xullo 
de 2020 (depois dunha exención de catro anos e medio), para así poder prorrogar a 
súa vida por até 25 anos máis.  

Segundo a información oficial incluída no perfil da central térmica das Pontes no  
Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes (PR-TR España), ten 
actualmente 172 empregados e empregadas 16

.  Sen embargo, Endesa afirma que 
“dá emprego directo a 700 persoas”, como resultado de sumar aos empregos xerados  
na central, tanto os dedicados ao transporte do carbón entre o porto exterior de Ferrol 
e As Pontes (uns 150, segundo diversas informacións recollidas na prensa), como o 
das contratas vinculadas á actividade da central (aínda que non de forma exclusiva). 
Tamén segundo Endesa, o seu impacto económico na zona de influencia da 
central sería duns 80 millóns de euros ao ano, a través do pagamento de salarios e 
da compra de bens e servizos 17.  

A desproporción existente entre o emprego e a riqueza xerada pola central de 
carbón, concentrados nun ámbito xeográfico limitado, e os danos 
socioambientais que provoca, desde a escala local á global, é moi dificilmente 
igualábel por calquera outra actividade económica. Especialmente no que atinxe á 
pegada climática. Non hai empregos e diñeiro máis intensivo en carbono que os 
derivados da queima do carbón. Xa que logo, se tomamos en serio a crise climática, 
non hai forma de xerar emprego e diñeiro máis irresponsábel e insolidaria coa infancia, 
coas xeracións futuras e coas xentes máis empobrecidas e vulnerábeis ao 
quentamento global. 

Hai razóns de peso para cesar a actividade da central das Pontes nos próximos 
anos, a máis tardar en 2025. E como consta de catro grupos coa mesma potencia, 
podería planificarse a través dun peche paulatino. A continuación, condensamos 
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os motivos polos que demandamos o peche a curto prazo da central das Pontes, 
resumindo e completando feitos expostos noutros capítulos deste informe.  

1. É unha das maiores fábricas de cambio climático de Europa (e seguirao a ser 
despois da súa reforma). 

Ao ter unha elevada potencia (é a maior central térmica do Estado español) e queimar 
carbón, a central das Pontes é un enorme foco emisor de dióxido de carbono (CO2), o 
principal gas causante de cambio climático. As elevadas emisións de CO2 son 
intrínsecas á combustión do carbón. A reforma á que está a ser sometida para 
adaptala á DEI reducirá as emisións tóxicas, mais non as de CO2. O seu impacto 
no clima non diminuirá como resultado das obras en marcha.  

Moi principalmente por causa da explotación da central de carbón das Pontes, Endesa 
é a maior causante de cambio climático desde Galicia. En 2013-2017 emitiu 37,19 
millóns de toneladas de CO2 , o que supuxo o 25,7 % das emisións totais de gases de 
efecto invernadoiro de Galicia durante ese período.  

Xunto coa central de carbón asturiana de Aboño, a das Pontes é o maior foco de CO2 
de todo o Estado español. E figura entre os maiores da Unión Europea. En 2018 
ocupou a posición 17ª, como se ve na seguinte gráfica, elaborada polo xornal El Pais 
con datos da Comisión Europea.     
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A achega ao cambio climático da central de carbón das Pontes é de tal magnitude 
que as súas emisións de CO2 mesmo son comparábeis ás provocadas pola 
queima de combustíbeis fósiles en moitos estados, como comprobamos na 
seguinte gráfica, con datos para o último ano dispoñíbel (2016) . 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica e a Axencia 
Internacional da Enerxía (AIE). 

Se Galicia quere estar en liña coa implementación do Acordo de París debe pular 
polo peche canto antes da central das Pontes. Os países desenvolvidos, 
especialmente aqueles con maiores emisións por habitante, como Galicia, son os 
primeiros que teñen que abandonar rapidamente o carbón. Esta é a medida singular 
máis efectiva para comezarmos a reducir drasticamente as nosas emisións de gases 
de invernadoiro. 

Esta razón sería suficiente por si soa para xustificar o peche rápido da central de carbón 
das Pontes. Pero hai máis. 

2. A pesar das reducións previstas nas emisións tóxicas, seguirá a ser unha das 
industrias máis contaminantes do país. 

Segundo Endesa, a reforma da central das Pontes reducirá as emisións á atmosfera 
de óxidos de xofre (SOX) nun 71%, as de óxidos de nitróxeno (NOX) nun 62,5% e as de 
partículas nun 80%. Supoñendo que estes obxectivos serán efectivamente alcanzados, 
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se os aplicamos ao último ano para o que hai datos de emisións (2017), suporían unhas 
emisións de 3.567 toneladas de SOX, 3.244 toneladas de NOX e 71 toneladas de 
partículas. Polo tanto, para un nivel de produción como o de 2017, a central das Pontes, 
coas melloras técnicas que estarán operativas a partir de 2020, tería emitido tantos 
SOX e mais NOX dos que emitiu a refinaría de petróleo de Repsol na Coruña no mesmo 
ano. E un 50% máis de partículas que as lanzadas á atmosfera pola fábrica de ENCE 
en Pontevedra.  

Despois da reforma en execución, a central das Pontes non será unha industria 
“pouco contaminante” ou “limpa”, como nos queren vender Endesa e as 
institucións que a apoian. E non esquezamos que o volume anual de contaminantes 
tóxicos emitidos dependerá de cántas horas funcione: a máis produción, máis 
contaminación.   

3. É un atranco para unha transición enerxética rápida cara a un sistema eléctrico 
eficiente, democrático e 100% renovábel. 

Para enfrontarmos de forma xusta a crise socioecolóxica global é necesario decrecer 
o noso excesivo consumo de enerxía e expandir rapidamente as enerxías 
renovábeis, de forma respectuosa coa natureza e promovendo a autoprodución 
por familias, pequenas empresas ou institucións públicas, así como as 
cooperativas verdes de produción e comercialización. As grandes centrais de 
enerxías fósiles en mans do oligopolio eléctrico, como a de carbón das Pontes, 
responden a un modelo totalmente oposto. Prorrogar a súa vida irresponsabelmente 
atrasará e dificultará a urxente e revolucionaria transición enerxética que necesitamos. 

Ademais, as térmicas de carbón son as centrais eléctricas que presentan un 
menor rendemento na transformación de enerxía primaria en electricidade. 
Consomen en forma de carbón perto de tres veces máis enerxía da que obteñen en 
forma de electricidade. A súa eficiencia é inferior á das centrais de ciclo combinado a 
gas natural e, sobre todo, á das centrais renovábeis. Substituír a electricidade xerada 
na central térmica de carbón das Pontes por fontes renovábeis suporía unha importante 
redución no consumo de enerxía primaria. 

4. Non é necesaria para garantir un subministro eléctrico seguro e asequíbel 

Como explicamos noutro apartado deste informe, o carbón xa non é necesario para 
o abastecemento eléctrico de Galicia, pois dispón hoxe de potencia instalada 
suficiente para substituír o carbón e atender o consumo eléctrico interno.  
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Fonte: Balance enerxético de Galicia 2017. Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). Xunta. 

 

O carbón tampouco sería necesario como enerxía de respaldo ás renovábeis, 
pois mentres for necesario usar para iso centrais térmicas fósiles, será preferíbel 
recorrer aos ciclos combinados a gas natural, máis eficientes e menos sucios. Ademais, 
estes serán cada vez máis competitivos fronte ao carbón a medida que aumentar o 
prezo da tonelada de CO2 no mercado europeo de emisións, que vén de ser reformado 
para facelo menos ineficaz do que ten sido até agora como ferramenta de loita contra 
o cambio climático. Como xa vimos, os ciclos combinados son ben menos intensivos 
en emisións de CO2 que as térmicas de carbón.  

Até hoxe, a competitividade das centrais de carbón tense baseado, en parte, na 
obtención de subvencións procedentes do recibo da luz a través dos chamados 
“mecanismos de capacidade”. Hai unha absoluta falta de transparencia ao respecto, 
mais segundo o Instituto Internacional de Dereito e Medio Ambiente (IIDMA), a central 
de carbón das Pontes recibiu, só en 2011-2014, 102 millóns de euros por este 
concepto, que supuxeron o 6,6% dos ingresos por mercado 18. Pero, de acordo cunha 
recente decisión adoptada na UE, a partir de 2025 centrais de carbón como a das 
Pontes deixarán de recibir pagamentos por capacidade, ao emitiren máis de 550 
gramos de CO2 por kWh de electricidade xerado.  

Se, máis alá da realidade galega, consideramos tamén o  contexto estatal, resulta 
factíbel ter pechadas todas as centrais de carbón españolas en 2025, ao igual 
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que as nucleares, apostando polo aforro e a eficiencia enerxéticas e polo 
desenvolvemento das renovábeis.  

Un estudo técnico de viabilidade encargado por Greenpeace España ao Instituto de 
Investigación Tecnolóxica (IIT) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da 
Universidade de Comillas de Madrid conclúe que un escenario en 2025 sen carbón 
e sen nuclear en España sería posíbel, mesmo supoñendo un ano moi seco e con 
pouco vento, baixo as condicións dun crecemento da demanda eléctrica baixo 
(0,2% anual) e unha alta penetración de enerxías renovábeis (65% da demanda 
eléctrica). Este escenario sería 1.181 millóns de euros máis custoso que outro que 
mantivese estas enerxías contaminantes, cuxos enormes custos socioambientais 
apenas se refliten no seu prezo de mercado. Esta cantidade é inferior, por exemplo, ao 
custo do fiasco do almacén de gas natural Castor para os consumidores e 
consumidoras (1.755 millóns, sen contar xuros) 19. 

Por outro lado, un traballo do Observatorio Crítico da Enerxía no que se implementou 
un modelo do sistema eléctrico español para analizar a viabilidade de diferentes 
camiños de descarbonización da xeración eléctrica, concluiu que sería posíbel ter 
pechadas todas as centrais de carbón e nucleares en España antes do final de 2025,  
sempre e cando se acometa unha ampliación, realista pero ambiciosa, da potencia 
renovábel (principalmente eólica e fotovoltaica), e se limite o crecemento da demanda 
a menos do 0,5% anual. O modelo non incluiu algúns aspectos que mellorarían os 
resultados (xestión da demanda, desenvolvemento das baterías eléctricas,…) 20.  

5. Reforza a dependencia enerxética externa  

A existencia dun excedente eléctrico en Galicia non debería ocultar, como ocorre tantas 
veces, que a nosa terra presenta unha forte dependencia externa de materias primas 
enerxéticas de orixe fósil. Se non for pola achega do carbón, o gas natural e os 
derivados do petróleo (empregados nas térmicas de carbón, os ciclos combinados e 
as centrais de coxeración) non habería tal excedente eléctrico.   

A central das Pontes, que desde 2008 só queima carbón de importación, acentúa 
a dependencia enerxética do noso país,  que en 2017 chegou ao 85% do total da 
enerxía primaria, segundo o Balance Enerxético elaborado polo Instituto Enerxético 
de Galicia (INEGA) da Xunta .  
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Acción da plataforma Galiza, un futuro sen carbón fronte á central térmica de carbón das Pontes en 
decembro de  2018 

 

6. Aumenta a nosa débeda ecolóxica cos países empobrecidos. 

Ao emitirmos moito máis CO2 e outros gases de invernadoiro dos que nos 
corresponderían pola nosa poboación, de acordo con criterios de xustiza ambiental 
global, e mais ao importarmos masivamente bens procedentes de países 
empobrecidos a uns prezos que non refliten os custos socioambientais da súa 
extracción/produción, coa finalidade de podermos satisfacer o noso sobreconsumo 
enerxético e material, a sociedade galega está a contraer unha cuantiosa débeda 
ecolóxica co Sur global. 

Endesa xoga un papel moi relevante na xeración de débeda ecolóxica por parte da 
economía galega. A operación da central de carbón das Pontes, por un lado, 
dispara as emisións territoriais de CO2 de Galicia e, polo outro, provoca 
deterioración socioambiental externa a través da importación anual de millóns 
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de toneladas de carbón extraídas maioritariamente en Indonesia á custa de elevados 
prexuízos ecolóxicos e sociais.  
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Que pedimos ás institucións? 
 

 O estabelecemento dun calendario obrigatorio no Plan Nacional Integrado 
de Enerxía e Clima (PNIEC) para o peche de todo o parque de xeración 
eléctrica con carbón e nuclear antes do fin de 2025. A proposta de PNIEC 
presentada polo Goberno estatal non atende esta demanda. Adía 10 anos 
o peche das centrais nucleares e limítase a prever o peche das centrais de 
carbón ao longo da próxima década, como consecuencia do aumento do 
prezo da tonelada de CO2 no mercado europeo de emisións e da 
competitividade das enerxías renovábeis. En 2025, a potencia eléctrica 
instalada con carbón sería aínda de 4,5 GW (xigavatios), diminuíndo até 0-
1,3 GW en 2030, sempre segundo a previsión gobernamental 21.   

 A adopción na  Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 
dun obxectivo de redución das emisións galegas de gases causantes de 
cambio climático de polo menos un 55% en 2030 con respecto a 1990, 
para  alcanzar a meta de emisións netas cero en 2040. Para contribuír a 
iso, abandonarase totalmente o uso do carbón na xeración de 
electricidade, a máis tardar en 2025,  e o do resto de combustíbeis 
fósiles en 2030, para ter nese ano un sector eléctrico 100% renovábel. As 
absorcións de carbono basearanse na protección dos sumidoiros naturais 
(bosques, zonas húmidas,…) e non na promoción de eucaliptais e outras 
plantacións forestais intensivas con efectos negativos para a conservación 
da biodiversidade. O borrador da Estratexia Galega de Cambio Climático e 
Enerxía 2050 sometido a consulta pública pola Xunta rebaixa o obxectivo 
da redución para 2030 ao 24,5% e atrasa a 2050 a consecución da 
neutralidade climática 22.  

 A aprobación polo Parlamento de Galicia dunha 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 rápida, xusta, 
democrática e con enfoque de xénero, que promova o decrecemento do 
consumo enerxético e un aproveitamento das enerxías renovábeis 
respectuoso coa natureza e protagonizado pola cidadanía (autoprodución, 
cooperativas verdes), e non polas grandes empresas.  
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 Negociación entre Endesa, Goberno estatal, Xunta, concello, 
sindicatos e organizacións sociais da comarca para acordar o peche da 
central de carbón das Pontes antes do final de  2025. A clausura da central 
acompañarase con medidas de transición xusta para os traballadores e 
traballadoras e de xeración de alternativas económicas 
ecoloxicamente sustentábeis nas Pontes e a súa contorna, no marco 
dun Convenio de Transición Xusta, figura prevista no Marco Estratéxico 
de Enerxía e Clima do Goberno estatal.  A negociación desenvolvida en 
Mallorca para o peche progresivo da central de carbón de Es Murterar, 
tamén propiedade de Endesa, pode ser un bo exemplo a seguir 23.  

 No caso da central de carbón de Meirama, Naturgy xa decidiu o peche 
antes de xullo de 2020. Porén, é preciso definir coa participación das 
institucións implicadas e da cidadanía da comarca as medidas de 
transición xusta necesarias para non deixar desprotexidos aos 
traballadoras e traballadores e promover alternativas adecuadas.  
Cómpre que a contorna de Meirama se inclúa no Plan de Acción Urxente 
para comarcas de carbón e centrais en peche 2019-2021 prevista na 
Estratexia de Transición Xusta que forma parte do Marco Estratéxico estatal 
de Enerxía e Clima actualmente en fase de tramitación.  

 Durante o tempo que as centrais de carbón sigan abertas, o Goberno estatal 
e a Xunta presionarán a Naturgy e Endesa para que garantan que o 
carbón usado nas centrais é comprado a provedores  que ofrezan 
garantías suficientes de que as súas prácticas non vulneran os 
dereitos humanos. Asemade, Naturgy e Endesa faran públicas anualmente 
a localización e empresas propietarias das minas de onde importan o 
carbón. Estas demandas revisten especial importancia no caso de 
Indonesia, Rusia e Colombia, de onde procede o 99% do carbón usado en 
Galicia para xerar electricidade e que son consideradas zonas de “alto risco” 
pola iniciativa Better Coal. 
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