
O SECTOR SECUNDARIO: MINERÍA, FONTES DE ENERXÍA E 
INDUSTRIA

l As actividades  económicas  que  transforman as  materias  primas  en produtos 
elaborados ou en semielaborados forman parte do sector secundario. A actividade máis 
importante  deste  sector  é  a industria  e  é o  tipo de actividade que máis  encaixa  coa 
definición  anterior.  A  minería,  aínda  que  é  unha  actividade  extractiva  e  non 
transformadora, forma tamén parte deste sector aos que se suman a produción enerxética 
e a construción.

1 - A ACTIVIDADE MINEIRA  

1.1.1 - 2.1. As materias primas. As materias primas de orixe mineral  

l Chamamos materias primas a aqueles recursos extraídos da natureza que nos 
serven para transformar en produtos elaborados ou semielaborados. Éstas clasifícanse 
segundo a  súa orixe  como orgánicas (de  orixe  vexetal  ou animal)  ou  mineral.  Neste 
apartado falarase daquelas materias primas de orixe mineral

l A primeira división que se fai sobre os minerais é se estes son metálicos ou non.

̶ Os minerais metálicos son necesarios para elaborar metais. Dentro destes os 
dividiremos  en  férricos,  se  existe  unha  porcentaxe  importante  deste  metal 
( ferro, cromo, manganeso,niquel, pirita, volframio...) e non férricos, se non hai 
presenza deste, ( cobre, chumbo, bauxita mercurio...)

̶ O minerais non metálicos  teñen unha finalidade distinta á obtención de metais. 
Denomínanse  tamén  como  minerais  industriais  posto  que  se  utilizan  na 
química,  construción...Dentro  destes  destacan  as  rochas  industriais  (áridos, 
aglomerados,  rochas  de  construción,  vidro  e  produtos  cerámicos)  que  se 
extraen, xeralmente, en canteiras ou minas a ceo aberto.

l Tamén temos que falar ademais do que son recursos e reservas minerais. Chamamos 
recursos minerais a todos os xacementos coñecidos aínda que non poidan ser explotados cas 
técnicas actuais ou se  descoñeza a cantidade e calidade dos seus filóns.  A reserva mineral, en 
cambio, son tódolos recursos coñecidos  e que se poden explotar coas técnicas actuais.

1.1.2 - Evolución da explotación dos recursos mineiros en España. A situación   
actual

l España  tivo  unha  forte  actividade  mineira.  Na  antiguidade  fenicios,  gregos, 
cartaxineses e romanos explotaron estes recursos. Minerais como o cobre, estaño,ouro 
ou mercurio son un exemplo. No século V, coa ca ﾒ da do imperio romano, a actividade 
mineira  decaeu  e  continuará  así  ata  mediados  do  século  XIX  ligada  ao  arranque  e 
consolidación da Revolución Industrial en Europa. A partir de 1868, coa aprobación da Lei 
de Minas, a explotación do subsolo, que era un ben patrimonio do Estado, foi vendido 
fundamentalmente a importantes compañías mineiras de capital inglés, francés ou belga 
(como por exemplo as minas de Riotinto en Huelva).  Isto  provocou que a maioría do 
mineral fora exportado aos países europeos máis industrializados e non se contribuíse a 
industrialización de Españaadurante a Revolución Industrial.
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l Actualmente  España  pasou  de  ser  un  exportador  a  ser  importador  nunha 
porcentaxe  moi  elevada  de  minerais  sobre  todo  de  minerais  metálicos  e  enerxéticos 
(carbón). Varias son as causas que motivaron isto:

̶  Esgotamento e baixa calidade dos principais depósitos minerais.

̶ Dificultades de extracción nas vetas que aínda hai nas reservas.

̶ c) Competencia do exterior. é máis rendible comprar o mineral a outros países 
(man de obra barata ou carestía de prezos na explotación por exemplo)

̶ d) Supresión dalgúns minerais como materia prima na industria para preservar 
o medio ambiente (como por exemplo o mercurio)

̶  Existencia de explotacións pequenas pouco rendibles, con dificultades para 
modernizarse e mecanizarse.

̶ Actividade moi contaminante (atmosférica, acústica, augas, solos) que vai en 
contra  das  directrices  medio  ambientais  marcadas  pola  Unión  Europea  que 
esixe  tecnoloxías  máis  limpas  para  a descontaminación  e rehabilitación  das 
áreas mineiras abandonadas.

̶ A política da Unión Europea que está a reconverter ou desmantelar este sector 
ao  fixar  tres  obxectivos:  incrementar  a  competitividade,  protexer  o 
medioambiente e fomentar a investigación e desenvolvemento tecnolóxico.

l Deste xeito Importantes comarcas onde había unha importante concentración da 
actividade minería como son Asturias, Huelva (Riotin-to), Ciudad Real (Alma-dén), Teruel 
(Utrillas)  sufriron  importantes  re-conversións  como  consecuencia  do  peche  desta 
actividade. 

l Na actualidade a balanza comercial1  dos minerais metálicos e non metálicos é 
negativa, a excepción de certos minerais como as potasas, o cuarzo, e as sepiolitas:

̶ A sepiolita, que é un tipo de arxila destinase á construción.

̶ As potasas as potasas, os seus xacementos atópanse en concas terciarias de 
orixe  lacustre  e  estes  van  dende  Navarra  á  provincia  de  Barcelona) 
empréganse na agricultura como abono e na industria química como colorante 
para xabóns, medicamentos ou vidros.

̶ Co cuarzo elabóranse cristais para óptica e industria de precisión (reloxos...).

l En canto ás rochas industriais destaca  o granito galego, lousa galego-leonesa e 
o mármore almeriense-murciano que teñen un gran potencial exportador.

1.1.3 - A minería en Galicia.  

l Galicia,  dende  a  antiguidade,  conta  con  importantes  reservas  minerais 
explotadas dende antes da romanización. 

l Igual  que sucede cos minerais  metálicos no resto de España,  a maioría  das 
minas pecháronse a finais da década dos noventa do século XX ou a inicios do século 
actual aínda que teñen algunhas delas reservas importantes .  En canto aos minerais non 
metálicos destaca a magnesita en Lugo, o caolín en Castrelo-Vimianzo (ACoruña) e Foz 
(Lugo).

1 Balanza comercial: é a diferencia entre o valor das materias primas, produtos ou mercancías 
vendidos ó exterior (exportados) e os que son comprados Importados.
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l Por último son importantísimas as explotacións de rochas industriais destacando 
o granito e a lousa. As principais canteiras de granito de forte produción e dedicadas a 
exportación están situadas no sur da provincia de Pontevedra destacando o concello de 
Porriño que dá nome a unha variedade de granito moi apreciada (granito rosada). Tamén 
ten  moito  prestixio  o  granito  de  Parga-Guitiriz  (Lugo).  En  canto  a  lousa  destacan  os 
principais xacementos na parte oriental de Galicia Quiroga (Lugo) e Valdeorras (Ourense).

2 - AS FONTES DE ENERXíA  

2.1 - Definición e clasificación dos tipos de enerxía. O déficit enerxético   
español.

l Unha fonte de enerxía é un recurso que se precisa para realizar unha actividade. 
Toda actividade económica necesita deste elemento. Dende a prehistoria o ser humano 
precisou  dela  pero  será  partir  da  industrialización  cando  a  demanda  medre  de  xeito 
importante.

l As fontes de enerxía clasifícanse de diferentes maneiras:

̶ Primarias  e  finais ou secundarias.  Chamamos fonte de enerxía primaria  a 
aquel  recurso  que  para  o  seu  consumo,  non  sufriu  ningún  proceso  de 
transformación  (carbón,  petróleo,  gas  natural...).  En  cambio,  unha  fonte  de 
enerxía  final  ou  secundaria  é  aquela  que  transformou o  recurso  natural  en 
enerxía útil (electricidade, gasóleo...).

̶ Renovables  ou  non  renovables.  As  primeiras  son  inesgotables,  é  dicir,  non 
desaparecen  ao  xerar  enerxía  (sol,  auga  ou  vento...).  En  cambio  as  non 
renovables esgótanse  ao xerar enerxía (carbón, petróleo ou gas natural...).

̶ Clásicas ou alternativas. As clásicas tam ﾎ n se poden chamar convencionais ou 
tradicionais. Estas son as que se usaron máis frecuentemente dende o principio 
da industrialización (carbón, petróleo...). As enerxías alternativas son aquelas 
que tratan de substituír na actualidade as enerxías tradicionais (eólica, solar...).

̶ Contaminantes  ou  non  contaminantes.  As  primeiras  deterioran  ou  poden 
deteriorar de forma moi importante o medio ambiente (térmica ou nuclear). As 
segundas non (solar, eólica...).

l En materia de fontes de enerxía España é deficitaria. Dúas son as características 
deste  déficit:  desequilibrio  (consúmese  máis  do  que  se  produce)  e  dependencia 
(impórtase o 78% da enerxía consumida)

l O consumo de enerxía en España medrou dende a segunda metade do s. XIX co 
industrialización e acelerouse a partir de 1960: crecemento industrial, auxe do transporte, 
da urbanización e mellor no nivel de vida. Ata 1960 a principal  fonte (uso industrial  e 
transporte) foi o carbón. Posteriormente (1960-1970) foi substituída polo petróleo. Como 
consecuencia  da  crise  do  petróleo  de  1973,  a  partir  desta  década,  recupérase  a 
explotación do carbón (para a produción de enerxía termoeléctrica) e óptase pola enerxía 
nuclear.  Actualmente mantense o modelo convencional enerxético pero cada vez máis 
óptase polas chamadas enerxías alternativas, fundamentalmente a eólica.
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l A produción,  lévase a cabo a partir  da enerxía nuclear  e  do carbón,  dada a 
pobreza de hidrocarburos (petróleo e gas natural) que ten España. As principais fontes de 
enerxía  que  importamos  son:  petróleo,  gas  natural  e  carbón.  Así  como  o  uranio 
enriquecido para o mantemento tecnolóxico para as centrais nucleares.

2.1.1 - O carbón.  

l É unha Rocha sedimentaria fósil e combustible. Existen tres tipos de carbón: antracita 
ou hulla formadas na era primaria durante o período Carbonífero, e lignito, formado   entre finais 
da era secundaria e principios da terciaria.  A hulla destilada denomínase coque e utilizase 
para a fundición siderúrxica e o lignito só se usa para a produción de enerxía eléctrica. O 
80% do carbón utilízase para a produción termoeléctrica e o 20% restante para industria  
siderúrxica.

l Actualmente  os  xacementos  máis  ricos  esgotáronse  quedando  outros  de 
mediana  ou  mala  calidade,  excesivamente  contaminantes  ou  de  elevado  custo  de 
extracción de xeito que o  o carbón nacional é seis veces máis caro que o importado.  A 
UE  tamén  liberalizou  o  mercado  e  eliminou  progresivamente  as  axudas  estatais  á 
produción e ao consumo, Aínda así, as minas que sexan máis produtivas poderán seguir  
recibindo axudas públicas ao considerarse estratéxicas no abastecemento enerxético. As 
necesidades  carboníferas  son  substituídas  por  importacións  procedentes  de  Rusia, 
Australia e Sudáfrica ( sobre todo hulla e antracita), EE_UU e  Canadá (lignito). 

2.1.2 - O petróleo.  

l O petróleo é un aceite  mineral  composto por  unha mestura de hidrocarburos 
formado pola descomposición de restos animais e plantas que quedaron almacenados 
nas capas xeolóxicas. 

l O forte crecemento do seu consumo produciuse en España a partir da década de 
1960. A industria foi incorporando esta fonte de enerxía que daquela era moi barata ao 
que hai que sumarlle o seu consumo no transporte. A pesar do seu elevado custo actual 
segue  a  ser  a  fonte  de  enerxía  principal  do  sistema  enerxético  (o  50%  da  enerxía 
consumida en España procede desta fonte).

l A produción española  non cobre máis que o 0,19% do consumo interno o que obriga a 
importar máis do 99% de países como de México , Rusia, Nixeria, Libia, Arabia Saudí ou  
Noruega ... 

l Se a produción é escasa,  non o é no seu refinado. A variedade de produtos 
petrolíferos e as súas aplicacións son numerosas, especialmente para o transporte e a 
industria (gasóleo, gasolinas para o transporte; naftas e queroseno para a petroquímica 
que produce xofre, amoníaco, acetona, plásticos, fertilizantes; asfaltos,aceites lubricantes, 
produción de electricidade...). En España hai un total de nove refinarías (oito situadas na 
costa e unha no interior.  Unha rede de oleodutos conecta a periferia costeira co interior e 
interrelaciona as refinerías. 

l O 50% do consumo é para o transporte, seguido do consumo industrial (química, 
téxtil e calzado) e dos usos domésticos (calefaccións). A produción termoeléctrica está 
diminuíndo o consumo de petróleo (substitución do tipo de combustible principalmente 
ciclo combinado de gas natural).

2.1.3 - O gas natural.  
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l  É  unha  fonte  de  enerxía  cunha  orixe  similar  á  do  petróleo,  xa  que  é  un 
hidrocarburo gasoso composto por etano e metano e que se atopa na codia terrestre, ás 
veces ao lado do petróleo. O consumo aumentou nos últimos anos.

l España sò produce o 0,5% da súa demanda. Os xacementos localízanse nas 
marismas  do  Guadalquivir,  Golfo  de  Vizcaya  (La  Gaviota)  e  o  Serrablo  no  Pireneo 
aragonés.  O 99,5% hai  que importalo.  Ata 1979 o principal  país importador  era Libia.  
Actualmente   é  Alxeria  .  Outros  países son Nixeria  ,  Qatar  ,  Exipto   e  Noruega .  O 
Transporte  faise  por  gasoductos:   o  máis  importante   é  o  gasoduto  Mogreb-Europa 
(entrada  por  Xibraltar) e  en  barcos  metaneiros.  A rede  de  gasodutos,  dada  a  forte 
demanda destes últimos anos, é moito máis ampla e complexa que a de oleodutos.

2.1.4 - Enerxía termoeléctrica e o ciclo combinado.  

l Unha central termoeléctrica é aquela que produce enerxía eléctrica a partir da 
enerxía primaria obtida ao queimar un combustible ou da xerada pola fisión de núcleos 
atómicos de certos elementos químicos. No primeiro caso denominámola termoeléctrica 
clásica ou convencional, e no segundo, termoeléctrica nuclear. 

l O funcionamento deste tipo de centrais é o seguinte: a auga transformada en 
vapor   vai cara unha turbina a fortes presións; a enerxía mecánica xerada polo vapor ao  
circular pola turbina convertese en enerxía eléctrica mediante un alternador que a pasa a 
unha rede de alta tensión por medio dun transformador.

l As vantaxes que ofrecen as centrais térmicas son as seguintes: 

̶ Construción rápida e pouco custosa. 

̶ poden utilizar calquera tipo de combustible fundamentalmente o carbón, pero 
tamén gases e produtos residuais da industria e do petróleo (fuel oil) , ou gas 
natural.

̶ O seu emprazamento pode estar preto dos centros de consumo co conseguinte 
aforro, pois se evitan así a perda de enerxía e o encarecemento derivado da 
rede de transporte, pero tamén atópanse preto da extracción do carbón, das 
industrias siderúrxicas para aproveitar o gas recuperado, ou preto das refinerías 
e terminais dos gasodutos.

l Os inconvenientes deste tipo de central é que son altamente contaminantes xa que son 
as principais emisoras de CO2  responsable do efecto invernadoiro e da choiva aceda2; consume 
moita enerxía primaria (carbón, gas natural...) e necesita maior número de persoal para o seu 
mantemento que outro tipo de centrais. 

l As centrais termoeléctricas que utilizaban como fonte primaria o petróleo están 
sendo substituídas por outros combustibles principalmente o gas natural. 

l Tamén  estase  introducindo  o  ciclo  combinado  coa  finalidade  de  conseguir  a 
máxima eficiencia enerxética: 

̶ O proceso de ciclo combinado consiste na recuperación das perdas de calor 
emitidas  para  a  produción  de  enerxía.  Calcúlase  que  en  cada  proceso  de 

2 Chuvia ácida: termo que se utiliza para designar a contaminación ocasionada polo xofre e o 
nitróxeno liberados á atmosfera, os cales ó combinarse  coa auga transfórmanse en ácido 
corrosivo.   Proceden sobre todo da combustión dos hidrocarburos.
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combustión  dunha fonte  de  enerxía  primaria  pérdese  1/3  de  enerxía.  O  ciclo 
combinado recuperaría un 80% desa fuga enerxética. En España o ciclo combinado 
estase aplicando a partir do gas natural.

l De tódolos xeitos, o 53% da demanda de electricidade foi cuberta no 2007 por  
centrais termoeléctricas convencionais.

2.1.5 - A enerxía nuclear.  

l A produción desta enerxía en España é recente. O seu auxe está relacionado 
coa crise enerxética do petróleo de 1973. Será nesta década cando medre a implantación 
deste tipo de enerxía. 

l Na década dos oitenta paralizouse a súa expansión pola explosión da central 
nuclear de Chernóbil (Ucraína) e a presión da opinión pública. En 1984 estableceuse a 
moratoria  nuclear  que  supuxo  a  paralización  das  novas  centrais  que  estaban 
construíndose e o peche gradual das centrais que estaban operativas no momento do fin  
do seu ciclo de funcionamento (25 anos aproximadamente). 

l As  centrais  nucleares  operativas  na  actualidade  están  situadas  en  seis 
emprazamentos co funcionamento de oito reactores. Os grupos de presión económica 
favorables a esta enerxía están intentando defender este modelo mediante o argumento 
de que as centrais nucleares melloraron moito en seguridade e non emiten de CO2 .

l Os principais  problemas  que  presenta  a  enerxía  nuclear  son a  dependencia 
externa no enriquecemento de uranio e na tecnoloxía, os riscos para a saúde pública, a 
pesar dos sistemas de seguridade existente, e o almacenamento de residuos radioactivos 
que actualmente se realiza na mina de El Cabril (Córdoba). Actualmente impórtase o 100% de 
uranio. A maioría provén de Níxer. 

l  A cantidade de enerxía que aporta ao sistema eléctrico español é do 20%.

2.1.6 - A enerxía hidráulica.  3  

España conta cunhas 1300 centrais hidroeléctricas. A distribución sería a seguinte:

̶ Vertente  cantábrica  e  galaica:  subministra  moita  enerxía  gracias  ó  réxime 
regular dos ríos e á forza das augas que salvan niveis considerables.  É de 
destacar o sistema hidráulico da cunca do Miñoo-Sil. Esta vertente xera máis do 
30%  da  enerxía   da  enerxía  hidroeléctrica  española  da  que  máis  do  20% 
corresponde a Galicia.

̶ Bacía do Duero: Sobre todo na área fronteiriza con Portugal. Destaca o encoro 
de  Aldeávila  (Salamanca),  inaugurado  en  1962,  que  é  a  central  de  maior 
potencia  da  de  toda  Europa  Occidental.  É  a  principal  conca  produtora  de 
España.

̶ Bacía do Ebro. Os afluentes da marxe esquerda que teñen o nacemento nos 
Perineos  con  precipitacións  regulares  e  fortes  pendentes  aportan  enerxía  á 
zona  industrial  de  Barcelona.  A partir  dos  aos  sesenta  hai  que  sumarlle  a 
demanda  de  Zaragoza.  Os  pantanos  dos  ríos  Noguera-Pallaresa,  Noguera-
Ribagorzana, Segre, Aragón xunto coa presa de Flix no mesmo Ebro, son as 
máis importantes deste conxunto. E xera aredor do 20% de España.

3 É unha enerxía tradicional pero tamén alternativa por ser renovable como veremos máis 
adiante.
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̶ Cuncas suratlánticas comprende as bacías do Tajo, Guadiana e Guadalquivir. 
Empezouse  a  explotar  tardiamente.  Aportan  o  15%  da  produción 
aproximadamente.

̶ Os ríos levantinos e sudorientais precisan encoros para regular as súas augas 
escasas e torrenciais. O encoro de Alarcón no Júcar é o máis importante. A 
produción hidroeléctrica é moi pequena, menos do 1%.

l O aproveitamento dos saltos de auga en España está acercándose ó seu límite e 
a opción das empresas hidroeléctricas está  sendo a creación de minicentrais que teñen 
menor impacto ambiental e son máis viables.

2.1.7 - Enerxías   renovables  :  

l A  enerxía  hidráulica, obtense  da  forza  da  auga  ó  caer  para  producir 
electricidade.Os  inconvenientes  desta  enerxía  é  o  impacto  ambiental  que  provoca  a 
construción de encoros e a irregularidade pluviométrica.   

l A enerxía solar: é a produción de enerxía a través das radiacións do sol. Úsase 
para quentar auga ou producir enerxía eléctrica.

l A enerxía  maremotriz é  a  que  aproveita  a  forza  das  mareas  para  producir 
enerxía.

l A enerxía xeotérmica é a que aproveita as augas quentes subterráneas para 
obter auga quente.

l A enerxía da biomasa: é a obtención de enerxía a través:

̶ Do aproveitamento de residuos  orgánicos, agrícolas,  gandeiros, forestais, ou 
industriais.

̶ Do cultivo de remolacha, xirasol, ou colza para producir biocarburantes para o 
transporte (“biomasa Verde”)

̶ Estes residuos quéimanse directamente ou transfórmanse noutros combustibles 
como o alcohol ou o gas metano.   

l En España as enerxías alternativas máis utilizadas son:

̶ A hidráulica.

̶ A biomasa.

̶ A solar no sur peninsular.

̶ A eólica no norte e nas illas Canarias.

̶ A xeotérmica en Murcia, Barcelona, Ourense, e Madrid.

3 - A     INDUSTRIA     EN ESPAÑA.  

3.1 - Proceso de industrialización.  
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l O  PROCESO     de  industrialización    en  España  explica  a  dinámica  e  as 
características da nosa industria na actualidade: 

– O  inicio da  industrialización española (1855-1900) tivo lugar con  atraso 
respecto doutros países de Europa occidental. As causas foron variadas: mala 
dotación de materias primas e fontes de enerxía, pouco capital dispoñible, atraso 
tecnolóxico, políticas industriais inadecuadas,  inestabilidade política interior e 
internacional...

– No  primeiro terzo do S.XX (1900-1936) produciuse un crecemento industrial 
debido ó auxe da minería do carbón, ós avances da segunda revolución industrial 
(electricidade e hidrocarburos), ó aumento do investimento nacional, ó impulso das 
obras públicas (Primo de Rivera).. 

– Durante a Guerra Civil e a posguerra (1936-1959)  o  crecemento industrial 
interrompeuse. A guerra e a política autárquica da posguerra foron as causas deste 
estancamento.

– Entre 1960 e 1975 produciuse un enorme crecemento da  industria debido á 
liberalización das importacións, ó baixo prezo de a enerxía e a planificación estatal 
a través dos plans de desenvolvemento .

– Entre 1975 e 1985 a industria española viuse inmersa nun período de grave crise 
debido tanto a causas externas (encarecemento de a enerxía, pola crise de 1973, 
implantación de  novas tecnoloxías,  competencia dos NPI...) e internas 
(deficiencias da industria española: pouca modernización, dependencia tecnolóxica 
e enerxética, conxuntura histórica...).

l Trala crise industrial vivida en España entre 1975-1985 abriuse unha nova fase 
marcada por  cambios moi importantes na industria. É a chamada Terceira Revolución 
Industrial.  A     terceira     revolución     industrial     baséase nas  novas tecnoloxías, 
fundamentalmente nas  t  ecnoloxías     da   i  nformación   (informática, telecomunicaciones, 
microelectrónica...). É unha revolución do coñecemento, que deu lugar a destacados 
cambios:

– Cambios na  produción industrial  co  uso de  a  telemática,  a  informática e 
telecomunicaciones, e a automatización do proceso industrial a través da robótica e 
da ofimática.

– Cambios na estrutura industrial ca  descentralización que  consiste en dividir o 
proceso de produción en fases realizadas en establecementos separados, que se 
localizan nos  emprazamentos máis favorables. Lógrase a  través  de  empresas 
multiplanta, subcontratación con outras empresas. Ca f  lexibilización     produtiva   que 
consiste en  fabricar pequenas series de produtos diversos a  prezos rendibles, 
grazas ao uso de  maquinaria automatizada. Co  cambio  no  tipo  de  emprego 
aumentando a proporción de profesionais cualificados fronte ós non cualificados. E 
ca terciarización     da industria   na que para as empresas é tan importante fabricar un 
produto como todas as actividades anteriores (I+D, deseño, xestión) e posteriores 
(marketing, servizo postventa) que son actividades terciarias.

3.2 - Factores ou elementos que inflúen na localización industrial.  

l Os  factores  ou  elementos  que  inflúen  na   localización   industrial   
experimentaron cambios desde a década de 1980 xa que os   f  actores de localización   
clásicos perderon  importancia:  diminuíu a importancia da  proximidade ós recursos 
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naturais polo  abaratamento de transportes, e   ampliáronse as áreas de venda (non se 
depende dos mercados locais).  A  Mellora dos transportes e comunicacións resta 
importancia a  as  distancias.  Pero  a  man  de  obra  axeitada segue sendo un factor 
importante.  Actualmente     os  f  actores     principais   son  estar preto  de  centros de 
investigación, ter boas comunicacións, e servizos empresariais.

l As tendencias     actuais     de localización industria  l   son a difusión da industria 
cara   espazos periféricos ata agora pouco atractivos debido  ós  problemas que 
presentan as grandes concentracións industriais de saturación e encarecemento do chan, 
dos equipamentos, e de deterioro do medio ambiente. Ademais, as melloras tecnolóxicas 
permiten separar as funcións de dirección e xestión  que se sitúan nas grandes cidades, 
das de  produción situadas noutros emprazamentos máis axeitados.  Deste  xeitos 
auméntanse os beneficios empresariais xa que  nas zonas periféricas é máis fácil reducir 
os custos salariais, fiscais, de chan....Por outra banda mantense o forte atractivo dos 
espazos centrais para as sedes sociais de empresas. Esta concentración nas áreas 
centrais obsérvase a escala mundial, nacional e interrexional.

4 - O tecido industrial español e os seus contrastes.  

l O tecido industrial español está baseado en  núcleos industriais unidos por 
eixes industriais. Estes núcleos tenden a formar áreas metropolitanas industriais como 
Madrid ou Barcelona que atraen as empresas máis innovadoras e a as sedes sociais das 
empresas nacionais e internacionais. Así, por exemplo a área  A área metroplitana de 
Madrid está  moi  desenvolvida.  Pola  súa  situación  central  trae  a  sectores  de  alta 
tecnoloxía como a aeronaútica e a capital investidor estranxeiro.

l  Os eixes industriais máis importantes son:

– O eixe do val do Ebro que conecta a área vasca ca catalá a través dos núcleos de 
Zaragoza e Logroño. Ademais este eixe está vinculado coa área central de Madrid.

– O eixe do Mediterráneo que une as actividades industriais da Rexión de Murcia, 
Comunidade  Valenciana  e  Cataluña.  Este  corredor  prolóngase  cara  Francia  e 
conéctase co eixe mediterráneo europeo que chega ata o Norte de Italia. Polo val  
do Ródano coa gran dorsal industrial europea de Rhin.

l O resto de España presenta unha industrialización moi inferior:

– Andalucía.  En  conxunto  ten  un  bo  negocio  industrial  pero  que  tende  a 
concentrarse na parte na zona occidental de  Cádiz, Sevilla e Huelva mentres que 
Andalucía oriental presenta unha menor industrialización.

– A cornixa cantábrica e Galicia constitúe un eixe secundario baseado sobre todo 
na siderurxia, e nos produtos metálicos, sectores industriais hoxe en crise. 

– O centro peninsular que ten destacados enclaves como Valladolid ou Burgos pero 
en xeral está pouco industrializado. Aínda que avanzou moito a partir de 2001.

– As Illas  Baleares e Canarias.  Os arquipélagos están pouco industrializados e 
presentan un claro predominio da industria do petróleo, enerxía, e auga debido ás 
súas necesidades de abastecemento.

4.1 - Problemas estruturais da industria española actual  .  
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l A industria española padece algúns problemas estruturais que dificultan a súa 
adaptación  ao novo ciclo tecnolóxico:

-  A dimensión das empresas é inadecuada. A maioría delas son pequenas 
(menos de 50 traballadores) ou medianas (51- 500). Estas empresas xeran case 
un terzo do emprego na industria pero os  produtos destas empresas son máis 
caros e menos competitivos cos das grandes empresas.

- A investigación é escasa. O investimento en I+D é moi reducido. Actualmente o 
investimento é menor do 1% do PIB, moi por baixo  doutros países comunitarios. 
Ademais son investimentos moi concentrados desde o punto de vista sectorial 
(nas  ramas máis dinámicas: electrónica, informática...) e territorial (Madrid e 
Cataluña).

-  A tecnoloxía é atrasada e dependente. España crea pouca tecnoloxía, importa 
moita e apenas exporta. A orixe do déficit tecnolóxico reside nos  reducidos 
gastos en I+D. 

l As consecuencias principais desta estrutura son a baixa produtividade e 
calidade, o maior prezo dos produtos e a menor competitividade das empresas.

4.2 - A incorporación á Unión Europea  .  

l A política industrial actual está  marcada pola entrada na Unión Europea cuxas 
actuacións están enfocadas á diminución da intervención estatal, a corrixir os problemas 
estruturais da industria, e os seus desequilibrios rexionais.

4.2.1 - Diminución     da intervención     estatal  .  

l A industria española estase abrindo ao exterior debido ao ingreso na U.E.,  o 
que acabou co  proteccionismo e aumentou a competencia externa, e á globalización 
económica, o que favorece as exportacións e importacións e os investimentos de capital 
na industria.

l Algunhas das empresas públicas máis rendibles foron privatizadas, o que 
reduciu o endebedamento estatal. En 1995 desapareceu o I.N.I.(  Instituto Nacional  de 
Industria)  e  creouse a S.E.P.I.(  Sociedade  Estatal  de  Participacions  Industriais), que 
agrupa a as empresas con participación estatal.

4.2.2 - Corrixir     os     problemas     estruturais     da industria.   

l Estas políticas enmárcanse dentro do marcado pola U.E. e ten como obxectivo 
facer máis competitivos os produtos industriais españois. Céntranse en:

-  A aceleración da reconversión. Para afrontar esa reconversión, as rexións 
afectadas (Galicia, Asturias, zona do Nervión,, Barcelona, Madrid, Cádiz) 
recibiron fondos comunitarios.

-  O  incremento da  competitividade das empresas, apoiando ás  pymes e 
fomentando a súa internacionalización e a creación de redes empresariais de 
pymes. 

- O aumento do gasto en I+D+I (investigación, desenvolvemento e innovación), 
ata o 1,3% do PIB.
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-  A diminución da  dependencia tecnolóxica  do  exterior aumentando a 
participación española en  programas internacionais de  tecnoloxía  como  o 
Proxecto Eureka de iniciativa europea e de apoio á I+D. E a creación do CDTI 
(Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial)  que é unha entidade 
pública empresarial dependente do Ministerio de ciencia.

4.2.3 - Corrixir     os     desequilibrios     rexionais     da industria.   

l Estas políticas divídense en:

- Políticas de promoción industrial. Baséanse a escala nacional na Lei de 
Incentivos Rexionais (1985) que  ofrece compensacións económicas  ó 
investimento nas  áreas máis desfavorecidas, e nas  Axencias de 
Desenvolvemento Rexional (ADR) que  apoian a innovación tecnolóxica 
mediante recursos financeiros e non financeiros.

-  A política de  industrialización endóxena. Trátase de  desenvolver as 
potencialidades de  cada zona. As estratexias máis recentes diríxense a 
fomentar os distritos industriais formados por redes de pymes especializadas 
nun sector industrial ou produto.

4.2.4 - Coidado do medio ambiente.  

l Desde os anos oitenta a opinión pública foise sensibilizando con os problemas 
medioambientales que causa a industria. Para solucionalos suscitáronse actuacións como 
promover un desenvolvemento sostible, a protección de certos espazos das actividades 
industriais, a promoción da industria verde ou ecolóxica (que aplica tecnoloxías limpas), 
as  auditorías medioambientales, ou as operacións de rehabilitación de instalacións 
abandonadas.

5 - Tendencias recentes da industria en España:   
globalización e deslocalización.

l A globalización económica caracterízase pola concentración  de capital  e  de 
decisións  en poucas  empresas multinacionais  moi  poderosas.  Isto  reduce o papel  da 
economía estatal  xa que moitas decisións tómanse fóra de España debido a que aquí hai  
poucas sedes centrais de grandes empresas. Isto explica que España non teña un papel  
relevante na economía mundial.

l A  deslocalización prodúcese  porque  as  empresas  buscan  menores  custos 
laborais e mellores condicións fiscais e técnicas. Por esta razón trasládanse ao Leste de 
Europa, Sueste asiático ou China. 

l Por outro  lado tamén poden dividir  o  proceso produtivo  .  Así  ,  por  exemplo, 
algunhas fábricas téxtiles españolas desprazaron a confección das prendas ó Norte de 
África porque aquí a man de obra é máis barata. Pero o deseño da roupa fano desde 
España  porque  esta  tarefa  necesita  unha  maior  cualificación  profesional.  As 
consecuencias da deslocalización son o aumento da taxa de paro e a perda de emprego 
no sector secundario en favor do crecemento do sector servizos.
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6 - O proceso de industrialización de Galicia  

l En  1955,  cando  outras  comunidades  españolas  comezaban  o  seu 
despegamento  industrial,  preto  do  70%  da  poboación  galega  aínda  se  dedicaba  ás 
actividades agrícolas. Así pois, o proceso industrializador en Galicia estivo marcado por 
un evidente atraso debido non só á falta de iniciativas locais senón tamén á deficiente 
organización  do  sector  primario  e  a  súa  posición  periférica  e  mal  comunicada  con 
respecto aos centros de decisión.

l Ata as décadas centrais do século XX, as únicas actividades fabrís,  limitadas 
case exclusivamente ao sector naval  e ás conserveiras,  foran desenvolvidas grazas a 
investimentos exteriores como os levados a cabo pola burguesía catalá en certos núcleos 
costeiros.  Posteriormente,  as  actuacións  do  goberno  central  en  materia  de 
desenvolvemento -os Polos de Desenvolvemento Industrial- apoiaron un incipiente, aínda 
que tardío, desenvolvemento industrial. 

l A instalación de Citroen Hispania en Vigo (1957), grazas a un certo aperturismo 
económico  a  partir  da  década  dos  anos  cincuenta,  supuxo  o  inicio  do  proceso  de 
internacionalización e diversificación da economía galega. Desde 1960, paralelamente á 
modernización do sector  agrario,  chegaron a Galicia varias multinacionais alimentarias 
(como Nestlé), que favoreceron o desenvolvemento das actividades primarias ao garantir 
e estabilizar a demanda industrial dos nosos produtos agrcolas. En definitiva, as grandes 
empresas localizadas en Galicia contan con capital  eminentemente foráneo e está en 
máis vinculadas á industria española ou europea no seu conxunto que ó do resto da 
comunidade autónoma.

l Estrutura e principais áreas industrias galegas:

̶ Na actualidade,  o  sector  secundario  ocupa  en  torno  ao  29% da  poboación 
activa galega, similar á porcentaxe española (30%), o que indica un importante 
desenvolvemento  do sector  nas  últimas décadas.  Non obstante,  algúns dos 
subsectores  empresarias  localizados  en  Galicia  supoñen  un  gran  custo 
ambiental. Tal é o caso da celulosa de Pontevedra, a refinería da Coruña, ou as 
industrias de base localizadas no concello lucense de Cervo (Alcoa) e en Cee 
(Carburos Metálicos).

̶ As empresas  industriais  galegas,  salvo  excepcións,  caracterízanse polo  seu 
pequeno tamaño, o que as fai pouco competitivas, ao teren dificultades para 
incorporar innovacións tecnolóxicas. 

l Osprincipais subsectores industriais localízanse ao longo do Corredor Atlántico, 
sobre todo na área metropolitana de Vigo e no Golfo Ártabro, que conta con mellores 
infraestruturas de comunicación e cunha rede empresarial consolidada:

̶ A construción  naval  -sector  que  sufriu  unha  forte  reconversión,  localízase 
fundamentalmente nas cidades de Ferrol (Navantia) e Vigo (Barreras), aínda 
que  existen  arredor  de  cen  empresas  polo  xeral  de  pequeno  tamaño 
relacionadas co ramo ao longo da costa galega que empregan máis de 10.000 
traballadores.

̶ A industria automobilística conc ﾎ ntrase fundamentalmente en Vigo e a súa 
comarca arredor de Citroën Hispania. Así e todo, algunhas empresas dedicadas 
á  fabricación  de  carrocerías  e  vehículos  especiais  aséntanse  noutras 
localidades galegas como Santiago (Castrosúa e URO, vehículos especiais).
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̶ O  sector  alimentario  conta  cunha  ampla  representación  en  Galicia,  dada  a 
vocación  agropecuaria  e  mariñeira  do  territorio.  Destacan  as  industrias  de 
conserva de peixe, as de máis longa tradición da nosa comunidade, situadas 
preferentemente nas Rías Baixas e, sobre todo, na de Arousa (Ribeira, Pobra 
do Caramiñal, Vilagarcía, Vilanova...); os conxelados de produtos do mar coa 
multinacional  galega  Pescanova-;  o  sector  lácteo  e  o  das  augas  minerais, 
localizados nas provincias de Ourense e Pontevedra, e o grupo Coren, que, 
empezando como cooperativa no ano 1961, se converteu na primeira empresa 
agroalimentaria de España, especializada en produtos avícolas.

̶ O ramo da madeira está composto por industrias de primeira transformación, 
representadas  por  empresas  de  gran  tamaño  presentes  nos  mercados 
internacionais -como a Financieira Madereira FINSA, con sede en Santiago- así 
como  por  un  bo  número  de  pequenas  e  medianas  empresas  (serradoiros, 
carpinterías, fabricación de mobiliario...) con carácter familiar e espalladas por 
todo o territorio, tanto nas provincias do interior como na costa.

̶ A industria téxtil e da confección adquiriu un enorme desenvolvemento desde os 
anos  oitenta  do  século  pasado,  cunha  cobertura  empresarial  de  alto  nivel 
tecnolóxico e moitos pequenos centros de produción nas catro provincias. Os 
principais  núcleos  de  implantación  do  sector  son  o  eixe  Arteixo-A Coruña, 
grazas  ao  dinamismo  do  grupo  Inditex  e  á  proliferación  de  multitude  de 
pequenos talleres, Vigo-Redondela, Ourense, e, en menor medida, Santiago, 
Lal ﾒ n ou Ferrol.

VOCABULARIO:

Áreas de industrialización escasa e/ou inducida: son zonas onde predominan as 
pequenas industrias tradicionais e dispersas pero que teñen algunha gran zona industrial  
illada.  Esta  gran  zona  industrial  illada  foi  promovida polas  políticas  de  promoción 
industrial da década de 1960, e entón chámaselle de “industrialización inducida”.
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	l As actividades económicas que transforman as materias primas en produtos elaborados ou en semielaborados forman parte do sector secundario. A actividade máis importante deste sector é a industria e é o tipo de actividade que máis encaixa coa definición anterior. A minería, aínda que é unha actividade extractiva e non transformadora, forma tamén parte deste sector aos que se suman a produción enerxética e a construción.
	1 - A ACTIVIDADE MINEIRA
	1.1.1 - 2.1. As materias primas. As materias primas de orixe mineral
	l Chamamos materias primas a aqueles recursos extraídos da natureza que nos serven para transformar en produtos elaborados ou semielaborados. Éstas clasifícanse segundo a súa orixe como orgánicas (de orixe vexetal ou animal) ou mineral. Neste apartado falarase daquelas materias primas de orixe mineral
	l A primeira división que se fai sobre os minerais é se estes son metálicos ou non.
	̶ Os minerais metálicos son necesarios para elaborar metais. Dentro destes os dividiremos en férricos, se existe unha porcentaxe importante deste metal ( ferro, cromo, manganeso,niquel, pirita, volframio...) e non férricos, se non hai presenza deste, ( cobre, chumbo, bauxita mercurio...)
	̶ O minerais non metálicos teñen unha finalidade distinta á obtención de metais. Denomínanse tamén como minerais industriais posto que se utilizan na química, construción...Dentro destes destacan as rochas industriais (áridos, aglomerados, rochas de construción, vidro e produtos cerámicos) que se extraen, xeralmente, en canteiras ou minas a ceo aberto.

	l Tamén temos que falar ademais do que son recursos e reservas minerais. Chamamos recursos minerais a todos os xacementos coñecidos aínda que non poidan ser explotados cas técnicas actuais ou se descoñeza a cantidade e calidade dos seus filóns. A reserva mineral, en cambio, son tódolos recursos coñecidos e que se poden explotar coas técnicas actuais.

	1.1.2 - Evolución da explotación dos recursos mineiros en España. A situación actual
	l España tivo unha forte actividade mineira. Na antigüidade fenicios, gregos, cartaxineses e romanos explotaron estes recursos. Minerais como o cobre, estaño,ouro ou mercurio son un exemplo. No século V, coa caﾒda do imperio romano, a actividade mineira decaeu e continuará así ata mediados do século XIX ligada ao arranque e consolidación da Revolución Industrial en Europa. A partir de 1868, coa aprobación da Lei de Minas, a explotación do subsolo, que era un ben patrimonio do Estado, foi vendido fundamentalmente a importantes compañías mineiras de capital inglés, francés ou belga (como por exemplo as minas de Riotinto en Huelva). Isto provocou que a maioría do mineral fora exportado aos países europeos máis industrializados e non se contribuíse a industrialización de Españaadurante a Revolución Industrial.
	l Actualmente España pasou de ser un exportador a ser importador nunha porcentaxe moi elevada de minerais sobre todo de minerais metálicos e enerxéticos (carbón). Varias son as causas que motivaron isto:
	̶ Esgotamento e baixa calidade dos principais depósitos minerais.
	̶ Dificultades de extracción nas vetas que aínda hai nas reservas.
	̶ c) Competencia do exterior. é máis rendible comprar o mineral a outros países (man de obra barata ou carestía de prezos na explotación por exemplo)
	̶ d) Supresión dalgúns minerais como materia prima na industria para preservar o medio ambiente (como por exemplo o mercurio)
	̶ Existencia de explotacións pequenas pouco rendibles, con dificultades para modernizarse e mecanizarse.
	̶ Actividade moi contaminante (atmosférica, acústica, augas, solos) que vai en contra das directrices medio ambientais marcadas pola Unión Europea que esixe tecnoloxías máis limpas para a descontaminación e rehabilitación das áreas mineiras abandonadas.
	̶ A política da Unión Europea que está a reconverter ou desmantelar este sector ao fixar tres obxectivos: incrementar a competitividade, protexer o medioambiente e fomentar a investigación e desenvolvemento tecnolóxico.

	l Deste xeito Importantes comarcas onde había unha importante concentración da actividade minería como son Asturias, Huelva (Riotin-to), Ciudad Real (Alma-dén), Teruel (Utrillas) sufriron importantes re-conversións como consecuencia do peche desta actividade.
	l Na actualidade a balanza comercial1 dos minerais metálicos e non metálicos é negativa, a excepción de certos minerais como as potasas, o cuarzo, e as sepiolitas:
	̶ A sepiolita, que é un tipo de arxila destinase á construción.
	̶ As potasas as potasas, os seus xacementos atópanse en concas terciarias de orixe lacustre e estes van dende Navarra á provincia de Barcelona) empréganse na agricultura como abono e na industria química como colorante para xabóns, medicamentos ou vidros.
	̶ Co cuarzo elabóranse cristais para óptica e industria de precisión (reloxos...).

	l En canto ás rochas industriais destaca o granito galego, lousa galego-leonesa e o mármore almeriense-murciano que teñen un gran potencial exportador.

	1.1.3 - A minería en Galicia.
	l Galicia, dende a antigüidade, conta con importantes reservas minerais explotadas dende antes da romanización.
	l Igual que sucede cos minerais metálicos no resto de España, a maioría das minas pecháronse a finais da década dos noventa do século XX ou a inicios do século actual aínda que teñen algunhas delas reservas importantes . En canto aos minerais non metálicos destaca a magnesita en Lugo, o caolín en Castrelo-Vimianzo (ACoruña) e Foz (Lugo).
	l Por último son importantísimas as explotacións de rochas industriais destacando o granito e a lousa. As principais canteiras de granito de forte produción e dedicadas a exportación están situadas no sur da provincia de Pontevedra destacando o concello de Porriño que dá nome a unha variedade de granito moi apreciada (granito rosada). Tamén ten moito prestixio o granito de Parga-Guitiriz (Lugo). En canto a lousa destacan os principais xacementos na parte oriental de Galicia Quiroga (Lugo) e Valdeorras (Ourense).


	2 - AS FONTES DE ENERXíA
	2.1 - Definición e clasificación dos tipos de enerxía. O déficit enerxético español.
	l Unha fonte de enerxía é un recurso que se precisa para realizar unha actividade. Toda actividade económica necesita deste elemento. Dende a prehistoria o ser humano precisou dela pero será partir da industrialización cando a demanda medre de xeito importante.
	l As fontes de enerxía clasifícanse de diferentes maneiras:
	̶ Primarias e finais ou secundarias. Chamamos fonte de enerxía primaria a aquel recurso que para o seu consumo, non sufriu ningún proceso de transformación (carbón, petróleo, gas natural...). En cambio, unha fonte de enerxía final ou secundaria é aquela que transformou o recurso natural en enerxía útil (electricidade, gasóleo...).
	̶ Renovables ou non renovables. As primeiras son inesgotables, é dicir, non desaparecen ao xerar enerxía (sol, auga ou vento...). En cambio as non renovables esgótanse ao xerar enerxía (carbón, petróleo ou gas natural...).
	̶ Clásicas ou alternativas. As clásicas tamﾎn se poden chamar convencionais ou tradicionais. Estas son as que se usaron máis frecuentemente dende o principio da industrialización (carbón, petróleo...). As enerxías alternativas son aquelas que tratan de substituír na actualidade as enerxías tradicionais (eólica, solar...).
	̶ Contaminantes ou non contaminantes. As primeiras deterioran ou poden deteriorar de forma moi importante o medio ambiente (térmica ou nuclear). As segundas non (solar, eólica...).

	l En materia de fontes de enerxía España é deficitaria. Dúas son as características deste déficit: desequilibrio (consúmese máis do que se produce) e dependencia (impórtase o 78% da enerxía consumida)
	l O consumo de enerxía en España medrou dende a segunda metade do s. XIX co industrialización e acelerouse a partir de 1960: crecemento industrial, auxe do transporte, da urbanización e mellor no nivel de vida. Ata 1960 a principal fonte (uso industrial e transporte) foi o carbón. Posteriormente (1960-1970) foi substituída polo petróleo. Como consecuencia da crise do petróleo de 1973, a partir desta década, recupérase a explotación do carbón (para a produción de enerxía termoeléctrica) e óptase pola enerxía nuclear. Actualmente mantense o modelo convencional enerxético pero cada vez máis óptase polas chamadas enerxías alternativas, fundamentalmente a eólica.
	l A produción, lévase a cabo a partir da enerxía nuclear e do carbón, dada a pobreza de hidrocarburos (petróleo e gas natural) que ten España. As principais fontes de enerxía que importamos son: petróleo, gas natural e carbón. Así como o uranio enriquecido para o mantemento tecnolóxico para as centrais nucleares.
	2.1.1 - O carbón.
	l É unha Rocha sedimentaria fósil e combustible. Existen tres tipos de carbón: antracita ou hulla formadas na era primaria durante o período Carbonífero, e lignito, formado entre finais da era secundaria e principios da terciaria. A hulla destilada denomínase coque e utilizase para a fundición siderúrxica e o lignito só se usa para a produción de enerxía eléctrica. O 80% do carbón utilízase para a produción termoeléctrica e o 20% restante para industria siderúrxica.
	l Actualmente os xacementos máis ricos esgotáronse quedando outros de mediana ou mala calidade, excesivamente contaminantes ou de elevado custo de extracción de xeito que o o carbón nacional é seis veces máis caro que o importado. A UE tamén liberalizou o mercado e eliminou progresivamente as axudas estatais á produción e ao consumo, Aínda así, as minas que sexan máis produtivas poderán seguir recibindo axudas públicas ao considerarse estratéxicas no abastecemento enerxético. As necesidades carboníferas son substituídas por importacións procedentes de Rusia, Australia e Sudáfrica ( sobre todo hulla e antracita), EE_UU e Canadá (lignito).

	2.1.2 - O petróleo.
	l O petróleo é un aceite mineral composto por unha mestura de hidrocarburos formado pola descomposición de restos animais e plantas que quedaron almacenados nas capas xeolóxicas.
	l O forte crecemento do seu consumo produciuse en España a partir da década de 1960. A industria foi incorporando esta fonte de enerxía que daquela era moi barata ao que hai que sumarlle o seu consumo no transporte. A pesar do seu elevado custo actual segue a ser a fonte de enerxía principal do sistema enerxético (o 50% da enerxía consumida en España procede desta fonte).
	l A produción española non cobre máis que o 0,19% do consumo interno o que obriga a importar máis do 99% de países como de México , Rusia, Nixeria, Libia, Arabia Saudí ou Noruega ...
	l Se a produción é escasa, non o é no seu refinado. A variedade de produtos petrolíferos e as súas aplicacións son numerosas, especialmente para o transporte e a industria (gasóleo, gasolinas para o transporte; naftas e queroseno para a petroquímica que produce xofre, amoníaco, acetona, plásticos, fertilizantes; asfaltos,aceites lubricantes, produción de electricidade...). En España hai un total de nove refinarías (oito situadas na costa e unha no interior. Unha rede de oleodutos conecta a periferia costeira co interior e interrelaciona as refinerías.
	l O 50% do consumo é para o transporte, seguido do consumo industrial (química, téxtil e calzado) e dos usos domésticos (calefaccións). A produción termoeléctrica está diminuíndo o consumo de petróleo (substitución do tipo de combustible principalmente ciclo combinado de gas natural).

	2.1.3 - O gas natural.
	l É unha fonte de enerxía cunha orixe similar á do petróleo, xa que é un hidrocarburo gasoso composto por etano e metano e que se atopa na codia terrestre, ás veces ao lado do petróleo. O consumo aumentou nos últimos anos.
	l España sò produce o 0,5% da súa demanda. Os xacementos localízanse nas marismas do Guadalquivir, Golfo de Vizcaya (La Gaviota) e o Serrablo no Pireneo aragonés. O 99,5% hai que importalo. Ata 1979 o principal país importador era Libia. Actualmente é Alxeria . Outros países son Nixeria , Qatar , Exipto e Noruega . O Transporte faise por gasoductos: o máis importante é o gasoduto Mogreb-Europa (entrada por Xibraltar) e en barcos metaneiros. A rede de gasodutos, dada a forte demanda destes últimos anos, é moito máis ampla e complexa que a de oleodutos.

	2.1.4 - Enerxía termoeléctrica e o ciclo combinado.
	l Unha central termoeléctrica é aquela que produce enerxía eléctrica a partir da enerxía primaria obtida ao queimar un combustible ou da xerada pola fisión de núcleos atómicos de certos elementos químicos. No primeiro caso denominámola termoeléctrica clásica ou convencional, e no segundo, termoeléctrica nuclear.
	l O funcionamento deste tipo de centrais é o seguinte: a auga transformada en vapor vai cara unha turbina a fortes presións; a enerxía mecánica xerada polo vapor ao circular pola turbina convertese en enerxía eléctrica mediante un alternador que a pasa a unha rede de alta tensión por medio dun transformador.
	l As vantaxes que ofrecen as centrais térmicas son as seguintes:
	̶ Construción rápida e pouco custosa.
	̶ poden utilizar calquera tipo de combustible fundamentalmente o carbón, pero tamén gases e produtos residuais da industria e do petróleo (fuel oil) , ou gas natural.
	̶ O seu emprazamento pode estar preto dos centros de consumo co conseguinte aforro, pois se evitan así a perda de enerxía e o encarecemento derivado da rede de transporte, pero tamén atópanse preto da extracción do carbón, das industrias siderúrxicas para aproveitar o gas recuperado, ou preto das refinerías e terminais dos gasodutos.

	l Os inconvenientes deste tipo de central é que son altamente contaminantes xa que son as principais emisoras de CO2 responsable do efecto invernadoiro e da choiva aceda2; consume moita enerxía primaria (carbón, gas natural...) e necesita maior número de persoal para o seu mantemento que outro tipo de centrais.
	l As centrais termoeléctricas que utilizaban como fonte primaria o petróleo están sendo substituídas por outros combustibles principalmente o gas natural.
	l Tamén estase introducindo o ciclo combinado coa finalidade de conseguir a máxima eficiencia enerxética:
	̶ O proceso de ciclo combinado consiste na recuperación das perdas de calor emitidas para a produción de enerxía. Calcúlase que en cada proceso de combustión dunha fonte de enerxía primaria pérdese 1/3 de enerxía. O ciclo combinado recuperaría un 80% desa fuga enerxética. En España o ciclo combinado estase aplicando a partir do gas natural.

	l De tódolos xeitos, o 53% da demanda de electricidade foi cuberta no 2007 por centrais termoeléctricas convencionais.

	2.1.5 - A enerxía nuclear.
	l A produción desta enerxía en España é recente. O seu auxe está relacionado coa crise enerxética do petróleo de 1973. Será nesta década cando medre a implantación deste tipo de enerxía.
	l Na década dos oitenta paralizouse a súa expansión pola explosión da central nuclear de Chernóbil (Ucraína) e a presión da opinión pública. En 1984 estableceuse a moratoria nuclear que supuxo a paralización das novas centrais que estaban construíndose e o peche gradual das centrais que estaban operativas no momento do fin do seu ciclo de funcionamento (25 anos aproximadamente).
	l As centrais nucleares operativas na actualidade están situadas en seis emprazamentos co funcionamento de oito reactores. Os grupos de presión económica favorables a esta enerxía están intentando defender este modelo mediante o argumento de que as centrais nucleares melloraron moito en seguridade e non emiten de CO2 .
	l Os principais problemas que presenta a enerxía nuclear son a dependencia externa no enriquecemento de uranio e na tecnoloxía, os riscos para a saúde pública, a pesar dos sistemas de seguridade existente, e o almacenamento de residuos radioactivos que actualmente se realiza na mina de El Cabril (Córdoba). Actualmente impórtase o 100% de uranio. A maioría provén de Níxer.
	l A cantidade de enerxía que aporta ao sistema eléctrico español é do 20%.

	2.1.6 - A enerxía hidráulica.3
	̶ Vertente cantábrica e galaica: subministra moita enerxía gracias ó réxime regular dos ríos e á forza das augas que salvan niveis considerables. É de destacar o sistema hidráulico da cunca do Miñoo-Sil. Esta vertente xera máis do 30% da enerxía da enerxía hidroeléctrica española da que máis do 20% corresponde a Galicia.
	̶ Bacía do Duero: Sobre todo na área fronteiriza con Portugal. Destaca o encoro de Aldeávila (Salamanca), inaugurado en 1962, que é a central de maior potencia da de toda Europa Occidental. É a principal conca produtora de España.
	̶ Bacía do Ebro. Os afluentes da marxe esquerda que teñen o nacemento nos Perineos con precipitacións regulares e fortes pendentes aportan enerxía á zona industrial de Barcelona. A partir dos aos sesenta hai que sumarlle a demanda de Zaragoza. Os pantanos dos ríos Noguera-Pallaresa, Noguera-Ribagorzana, Segre, Aragón xunto coa presa de Flix no mesmo Ebro, son as máis importantes deste conxunto. E xera aredor do 20% de España.
	̶ Cuncas suratlánticas comprende as bacías do Tajo, Guadiana e Guadalquivir. Empezouse a explotar tardiamente. Aportan o 15% da produción aproximadamente.
	̶ Os ríos levantinos e sudorientais precisan encoros para regular as súas augas escasas e torrenciais. O encoro de Alarcón no Júcar é o máis importante. A produción hidroeléctrica é moi pequena, menos do 1%.
	l O aproveitamento dos saltos de auga en España está acercándose ó seu límite e a opción das empresas hidroeléctricas está sendo a creación de minicentrais que teñen menor impacto ambiental e son máis viables.

	2.1.7 - Enerxías renovables:
	l A enerxía hidráulica, obtense da forza da auga ó caer para producir electricidade.Os inconvenientes desta enerxía é o impacto ambiental que provoca a construción de encoros e a irregularidade pluviométrica.
	l A enerxía solar: é a produción de enerxía a través das radiacións do sol. Úsase para quentar auga ou producir enerxía eléctrica.
	l A enerxía maremotriz é a que aproveita a forza das mareas para producir enerxía.
	l A enerxía xeotérmica é a que aproveita as augas quentes subterráneas para obter auga quente.
	l A enerxía da biomasa: é a obtención de enerxía a través:
	̶ Do aproveitamento de residuos orgánicos, agrícolas, gandeiros, forestais, ou industriais.
	̶ Do cultivo de remolacha, xirasol, ou colza para producir biocarburantes para o transporte (“biomasa Verde”)
	̶ Estes residuos quéimanse directamente ou transfórmanse noutros combustibles como o alcohol ou o gas metano.

	l En España as enerxías alternativas máis utilizadas son:
	̶ A hidráulica.
	̶ A biomasa.
	̶ A solar no sur peninsular.
	̶ A eólica no norte e nas illas Canarias.
	̶ A xeotérmica en Murcia, Barcelona, Ourense, e Madrid.




	3 - A INDUSTRIA EN ESPAÑA.
	3.1 - Proceso de industrialización.
	l O PROCESO de industrialización en España explica a dinámica e as características da nosa industria na actualidade:
	l Trala crise industrial vivida en España entre 1975-1985 abriuse unha nova fase marcada por cambios moi importantes na industria. É a chamada Terceira Revolución Industrial. A terceira revolución industrial baséase nas novas tecnoloxías, fundamentalmente nas tecnoloxías da información (informática, telecomunicaciones, microelectrónica...). É unha revolución do coñecemento, que deu lugar a destacados cambios:

	3.2 - Factores ou elementos que inflúen na localización industrial.
	l Os factores ou elementos que inflúen na localización industrial experimentaron cambios desde a década de 1980 xa que os factores de localización clásicos perderon importancia: diminuíu a importancia da proximidade ós recursos naturais polo abaratamento de transportes, e ampliáronse as áreas de venda (non se depende dos mercados locais). A Mellora dos transportes e comunicacións resta importancia a as distancias. Pero a man de obra axeitada segue sendo un factor importante. Actualmente os factores principais son estar preto de centros de investigación, ter boas comunicacións, e servizos empresariais.
	l As tendencias actuais de localización industrial son a difusión da industria cara espazos periféricos ata agora pouco atractivos debido ós problemas que presentan as grandes concentracións industriais de saturación e encarecemento do chan, dos equipamentos, e de deterioro do medio ambiente. Ademais, as melloras tecnolóxicas permiten separar as funcións de dirección e xestión que se sitúan nas grandes cidades, das de produción situadas noutros emprazamentos máis axeitados. Deste xeitos auméntanse os beneficios empresariais xa que nas zonas periféricas é máis fácil reducir os custos salariais, fiscais, de chan....Por outra banda mantense o forte atractivo dos espazos centrais para as sedes sociais de empresas. Esta concentración nas áreas centrais obsérvase a escala mundial, nacional e interrexional.


	4 - O tecido industrial español e os seus contrastes.
	l O tecido industrial español está baseado en núcleos industriais unidos por eixes industriais. Estes núcleos tenden a formar áreas metropolitanas industriais como Madrid ou Barcelona que atraen as empresas máis innovadoras e a as sedes sociais das empresas nacionais e internacionais. Así, por exemplo a área A área metroplitana de Madrid está moi desenvolvida. Pola súa situación central trae a sectores de alta tecnoloxía como a aeronaútica e a capital investidor estranxeiro.
	l Os eixes industriais máis importantes son:
	l O resto de España presenta unha industrialización moi inferior:
	4.1 - Problemas estruturais da industria española actual.
	l A industria española padece algúns problemas estruturais que dificultan a súa adaptación ao novo ciclo tecnolóxico:
	l As consecuencias principais desta estrutura son a baixa produtividade e calidade, o maior prezo dos produtos e a menor competitividade das empresas.

	4.2 - A incorporación á Unión Europea.
	l A política industrial actual está marcada pola entrada na Unión Europea cuxas actuacións están enfocadas á diminución da intervención estatal, a corrixir os problemas estruturais da industria, e os seus desequilibrios rexionais.
	4.2.1 - Diminución da intervención estatal.
	l A industria española estase abrindo ao exterior debido ao ingreso na U.E., o que acabou co proteccionismo e aumentou a competencia externa, e á globalización económica, o que favorece as exportacións e importacións e os investimentos de capital na industria.
	l Algunhas das empresas públicas máis rendibles foron privatizadas, o que reduciu o endebedamento estatal. En 1995 desapareceu o I.N.I.( Instituto Nacional de Industria) e creouse a S.E.P.I.( Sociedade Estatal de Participacions Industriais), que agrupa a as empresas con participación estatal.

	4.2.2 - Corrixir os problemas estruturais da industria.
	l Estas políticas enmárcanse dentro do marcado pola U.E. e ten como obxectivo facer máis competitivos os produtos industriais españois. Céntranse en:

	4.2.3 - Corrixir os desequilibrios rexionais da industria.
	l Estas políticas divídense en:

	4.2.4 - Coidado do medio ambiente.
	l Desde os anos oitenta a opinión pública foise sensibilizando con os problemas medioambientales que causa a industria. Para solucionalos suscitáronse actuacións como promover un desenvolvemento sostible, a protección de certos espazos das actividades industriais, a promoción da industria verde ou ecolóxica (que aplica tecnoloxías limpas), as auditorías medioambientales, ou as operacións de rehabilitación de instalacións abandonadas.



	5 - Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización.
	l A globalización económica caracterízase pola concentración de capital e de decisións en poucas empresas multinacionais moi poderosas. Isto reduce o papel da economía estatal xa que moitas decisións tómanse fóra de España debido a que aquí hai poucas sedes centrais de grandes empresas. Isto explica que España non teña un papel relevante na economía mundial.
	l A deslocalización prodúcese porque as empresas buscan menores custos laborais e mellores condicións fiscais e técnicas. Por esta razón trasládanse ao Leste de Europa, Sueste asiático ou China.
	l Por outro lado tamén poden dividir o proceso produtivo . Así , por exemplo, algunhas fábricas téxtiles españolas desprazaron a confección das prendas ó Norte de África porque aquí a man de obra é máis barata. Pero o deseño da roupa fano desde España porque esta tarefa necesita unha maior cualificación profesional. As consecuencias da deslocalización son o aumento da taxa de paro e a perda de emprego no sector secundario en favor do crecemento do sector servizos.

	6 - O proceso de industrialización de Galicia
	l En 1955, cando outras comunidades españolas comezaban o seu despegamento industrial, preto do 70% da poboación galega aínda se dedicaba ás actividades agrícolas. Así pois, o proceso industrializador en Galicia estivo marcado por un evidente atraso debido non só á falta de iniciativas locais senón tamén á deficiente organización do sector primario e a súa posición periférica e mal comunicada con respecto aos centros de decisión.
	l Ata as décadas centrais do século XX, as únicas actividades fabrís, limitadas case exclusivamente ao sector naval e ás conserveiras, foran desenvolvidas grazas a investimentos exteriores como os levados a cabo pola burguesía catalá en certos núcleos costeiros. Posteriormente, as actuacións do goberno central en materia de desenvolvemento -os Polos de Desenvolvemento Industrial- apoiaron un incipiente, aínda que tardío, desenvolvemento industrial.
	l A instalación de Citroen Hispania en Vigo (1957), grazas a un certo aperturismo económico a partir da década dos anos cincuenta, supuxo o inicio do proceso de internacionalización e diversificación da economía galega. Desde 1960, paralelamente á modernización do sector agrario, chegaron a Galicia varias multinacionais alimentarias (como Nestlé), que favoreceron o desenvolvemento das actividades primarias ao garantir e estabilizar a demanda industrial dos nosos produtos agrcolas. En definitiva, as grandes empresas localizadas en Galicia contan con capital eminentemente foráneo e está en máis vinculadas á industria española ou europea no seu conxunto que ó do resto da comunidade autónoma.
	l Estrutura e principais áreas industrias galegas:
	̶ Na actualidade, o sector secundario ocupa en torno ao 29% da poboación activa galega, similar á porcentaxe española (30%), o que indica un importante desenvolvemento do sector nas últimas décadas. Non obstante, algúns dos subsectores empresarias localizados en Galicia supoñen un gran custo ambiental. Tal é o caso da celulosa de Pontevedra, a refinería da Coruña, ou as industrias de base localizadas no concello lucense de Cervo (Alcoa) e en Cee (Carburos Metálicos).
	̶ As empresas industriais galegas, salvo excepcións, caracterízanse polo seu pequeno tamaño, o que as fai pouco competitivas, ao teren dificultades para incorporar innovacións tecnolóxicas.

	l Osprincipais subsectores industriais localízanse ao longo do Corredor Atlántico, sobre todo na área metropolitana de Vigo e no Golfo Ártabro, que conta con mellores infraestruturas de comunicación e cunha rede empresarial consolidada:
	̶ A construción naval -sector que sufriu unha forte reconversión, localízase fundamentalmente nas cidades de Ferrol (Navantia) e Vigo (Barreras), aínda que existen arredor de cen empresas polo xeral de pequeno tamaño relacionadas co ramo ao longo da costa galega que empregan máis de 10.000 traballadores.
	̶ A industria automobilística concﾎntrase fundamentalmente en Vigo e a súa comarca arredor de Citroën Hispania. Así e todo, algunhas empresas dedicadas á fabricación de carrocerías e vehículos especiais aséntanse noutras localidades galegas como Santiago (Castrosúa e URO, vehículos especiais).
	̶ O sector alimentario conta cunha ampla representación en Galicia, dada a vocación agropecuaria e mariñeira do territorio. Destacan as industrias de conserva de peixe, as de máis longa tradición da nosa comunidade, situadas preferentemente nas Rías Baixas e, sobre todo, na de Arousa (Ribeira, Pobra do Caramiñal, Vilagarcía, Vilanova...); os conxelados de produtos do mar coa multinacional galega Pescanova-; o sector lácteo e o das augas minerais, localizados nas provincias de Ourense e Pontevedra, e o grupo Coren, que, empezando como cooperativa no ano 1961, se converteu na primeira empresa agroalimentaria de España, especializada en produtos avícolas.
	̶ O ramo da madeira está composto por industrias de primeira transformación, representadas por empresas de gran tamaño presentes nos mercados internacionais -como a Financieira Madereira FINSA, con sede en Santiago- así como por un bo número de pequenas e medianas empresas (serradoiros, carpinterías, fabricación de mobiliario...) con carácter familiar e espalladas por todo o territorio, tanto nas provincias do interior como na costa.
	̶ A industria téxtil e da confección adquiriu un enorme desenvolvemento desde os anos oitenta do século pasado, cunha cobertura empresarial de alto nivel tecnolóxico e moitos pequenos centros de produción nas catro provincias. Os principais núcleos de implantación do sector son o eixe Arteixo-A Coruña, grazas ao dinamismo do grupo Inditex e á proliferación de multitude de pequenos talleres, Vigo-Redondela, Ourense, e, en menor medida, Santiago, Lalﾒn ou Ferrol.



