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Greenpeace é unha organización independente que
usa a acción directa non violenta para expoñer as
ameazas ao medio ambiente e busca solucións para
un futuro verde e en paz.

Infórmate, comeza por cousas sinxelas e pasa grad-
ualmente ás difíciles, coñece alternativas.

yosoyantinuclear.org

Greenpeace
San Bernardo 107, 1ª planta
28015 Madrid
Tel 91 444 14 00
Fax 91 447 15 98

Ortigosa 5, 2º 1
08003 Barcelona
Tel 93 310 13 00
Fax 93 310 43 94

www.greenpeace.es

Entra en www.yosoyantinuclear.com
Faite socio en www.greenpeace.es ou

chama ao 902 100 502
Colabora activamente en

participa@greenpeace.es
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AA  eenneerrxxííaa  nnuucclleeaarr  éé  iinnccoommppaattiibbllee  ccuunn  mmooddeelloo  eenneerrxxééttiiccoo
ssoossttiibbllee  xxaa  qquuee  nnoonn  ccuummpprree  nniinngguunnhhaa  ddaass  ssúúaass  pprreemmiissaass::
nnoonn  éé  eeccoonnoommiiccaammeennttee  eeffiicciieennttee,,  nniinn  ssoocciiaallmmeennttee  xxuussttaa,,  nniinn
mmeeddiiooaammbbiieennttaallmmeennttee  aacceeppttaabbllee..

DDee  ffeeiittoo,,  aa  eenneerrxxííaa  nnuucclleeaarr  ddeemmoossttrroouu  sseerr  uunn  ffrraaccaassoo
eeccoonnóómmiiccoo,,  tteeccnnoollóóxxiiccoo,,  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  ee  ssoocciiaall,,  qquuee
ccaauussoouu  xxaa  ggrraavveess  pprroobblleemmaass  áá  ssaaúúddee  ppúúbblliiccaa  ee  aaoo  mmeeddiioo
aammbbiieennttee::  aacccciiddeenntteess  nnuucclleeaarreess,,  aa  xxeerraacciióónn  ddee  rreessiidduuooss
rraaddiiooaaccttiivvooss  iimmppoossiibblleess  ddee  eelliimmiinnaarr,,  ee  aaddeemmaaiiss,,  ccoonnttrriibbúúee  áá
pprroolliiffeerraacciióónn  ddee  aarrmmaass  nnuucclleeaarreess..

A enerxía nuclear é moi
perigosa. A traxedia de
Chernóbil demostrou a
capacidade de danar e xerar
catástrofes desta fonte de
enerxía. A radioactividade
liberada neste desastre viaxou
miles de quilómetros,
traspasando todo tipo de
fronteiras e cobrouse xa
decenas de miles de vítimas
mortais, ademais de deixar un
rastro de afectados cuxa cifra é,
aínda, difícil de estimar. 

As centrais nucleares son
obxecto potencial de ataques
terroristas. Son instalacións de
alto risco e, ademais, existe a
posibilidade do desvío de
materiais nucleares para a
fabricación de armas atómicas
en determinados Estados (como
xa foi o caso da India, Paquistán,
Israel, Corea do Norte...) ou con
fins terroristas, o que mina os
esforzos para a necesaria
eliminación definitiva das armas
nucleares.

É a enerxía máis sucia. As
centrais nucleares xeran
residuos radioactivos cuxa
perigosidade permanece durante
decenas de miles de anos e
cuxa xestión, tratamento e/ou
eliminación son cuestións aínda
non resoltas. A industria atómica
non foi capaz de atopar unha
solución técnica satisfactoria e
segura para este grave
problema.

Ademais, no seu
funcionamento rutineiro emiten
ao medio ambiente
radioactividade, en forma líquida

(que se traslada ao mar, aos ríos
e pantanos, dos que depende
para a súa refrixeración) e en
forma gasosa á atmosfera. 

Esa contaminación está aí,
aínda que o radioactividade non
se poida tocar, nin ver, nin oír,
nin ulir.

É a fonte de enerxía que
menos emprego xera por
unidade de enerxía producida.
Menos que calquera enerxía
renovable. Segundo datos de
Comisións Obreiras publicados
nun informe de febreiro de 2008,
o sector das enerxías renovables
en España xera 89.000
empregos directos (e 99.681
indirectos), dez veces máis que
o sector nuclear.

Rexeitamento social. As
enquisas de opinión mostran
que a inmensa maioría dos
cidadáns españois rexeitan esta
forma de producir electricidade. 

É unha enerxía moi cara.
Necesita fortes subsidios
estatais de forma continua para
poder existir. Un exemplo: o
custo da xestión dos residuos
radioactivos en España (que
estamos pagando
maioritariamente os cidadáns a
través da tarifa eléctrica),
segundo os cálculos da Empresa
Nacional de Residuos
Radioactivos (ENRESA), será de
máis de 13.000 millóns de euros
só ata 2070.

O caso de Finlandia é moi
clarificador sobre o caro e
arriscado que resulta investir
neste tipo de enerxía. Demostra

que non é posible reducir o tempo
empregado en construír unha central
nuclear (a media está entre 8 e 10 anos) e
rebaixar substancialmente os elevados
custos de investimento. A central nuclear
de Olkiluoto-3 (un EPR, siglas do
European Pressurized Reactor, o novo
modelo de reactor nuclear -de “terceira
xeración”- que a compañía estatal
francesa AREVA está construíndo en
Finlandia), representa o buque insignia do
tan cacarexado “renacemento” nuclear. 

A realidade é que este proxecto fai
augas xa por todos lados: en outubro de
2008, só tres anos despois de haberse
iniciado a súa construción, AREVA admitiu
oficialmente máis de tres anos de demora
sobre o calendario previsto e sobrecustos
multimillonarios (fontes financeiras
recoñecen que o custo final superará os
5.500 millóns de euros, moi lonxe dos
2.500 millóns de euros inicialmente
orzados).

A enerxía nuclear non é necesaria. 
Os casos de Alemaña e Suecia permiten
comprobar que, se hai vontade política, é
posible abandonar a enerxía nuclear ao
tempo que se reducen as emisións de
CO2 en cumprimento do Protocolo de
Kioto. Alemaña é líder mundial en enerxía
eólica e posúe unha potencia solar
fotovoltaica instalada 15 veces maior que
a de España, a pesar de ter unha
irradiación solar media moito menor que a
nosa.

A viabilidade técnica e económica dun
sistema de xeración eléctrica baseada ao
100 % en enerxías renovables é un feito
xa comprobado cientificamente. 
O informe “Renovables 100%. Un sistema
eléctrico renovable para la España
peninsular y su viabilidad económica” do
Instituto de Investigaciones Tecnológicas
(IIT) da Universidad Pontificia Comillas,
encargado por Greenpeace, demostrou
que existen numerosas combinacións das
distintas tecnoloxías renovables (solar
termoeléctrica, eólica terrestre, eólica
mariña, biomasa, solar fotovoltaica,
hidroeléctrica, enerxía das olas e
xeotérmica) para satisfacer o 100 % da
demanda eléctrica peninsular, as 24 horas
do día, os 365 días do ano, a un custo
menor que o dun sistema baseado nas
tecnoloxías convencionais.

Polas súas características de
funcionamento dentro do sistema
eléctrico, as centrais nucleares son un
gran obstáculo para o despregamento a
gran escala das enerxías renovables.

A enerxía nuclear non salvará o clima.
Nunca poderá ser unha solución
economicamente viable e eficiente para
reducir emisións de CO2 na loita contra o
cambio climático. 

É máis, por cada euro investido en
medidas de aforro e eficiencia enerxética
lógrase reducir sete veces máis emisións
de CO2 que se ese mesmo euro se
investise en construír centrais nucleares.

E está demostrado que, considerando o
ciclo completo das tecnoloxías de xeración
eléctrica non fósiles (é dicir, a nuclear e as
renovables), por cada kWh producido, a
enerxía nuclear emite máis CO2 que
calquera das enerxías renovables. Isto
débese a que en todas as etapas do ciclo
nuclear -a minería do uranio, a fabricación
do combustible nuclear, a construción das
centrais nucleares, o seu mantemento e
posterior desmantelamento, a xestión dos
residuos radioactivos, etc.- consúmense
grandes cantidades de combustibles
fósiles.

A enerxía nuclear non ten ningún papel
que cumprir para reducir significativamente
a nosa dependencia do petróleo, o cal se
emprega maioritariamente no sector
transporte. A solución ao respecto está
noutras medidas: axeitada ordenación do
territorio, incentivar o transporte público
colectivo e os modos non motorizados,
maior eficiencia nos motores, diminución
do peso e a potencia dos vehículos,
vectores alternativos (hidróxeno a partir de
enerxías renovables…).

Non xera independencia enerxética.
España importa o 100 % do uranio que se
emprega como combustible nas súas
centrais nucleares, polo que a nosa
dependencia do estranxeiro ao respecto é
total.

Tamén dependemos totalmente de
países estranxeiros noutras fases básicas
do ciclo nuclear, como é o enriquecemento
do combustible. A situación é idéntica
noutros aspectos tecnolóxicos: os deseños
dos reactores, as patentes para a
fabricación dos elementos combustibles,
etc., son estranxeiras.

O uranio se acaba. As reservas de uranio-
235 -o combustible dos reactores
nucleares- acadan só para unhas poucas
décadas máis (considerando o ritmo de
consumo actual, para os preto de 440
reactores actualmente en funcionamento
en todo o mundo; pero duraría aínda
menos se aumentase o parque nuclear
mundial).

Por todo iso, pido ao
Goberno que poña en
marcha un plan de
peche progresivo pero
urxente das centrais
nucleares, empezando
inmediatamente por
Garoña, a máis vella e
perigosa, e que tome
as medidas necesarias
para facer posible un
sistema enerxético
sostible, baseado ao
100 % nas enerxías
renovables e no aforro
e a eficiencia
enerxética.

AAbbaannddoonnaarr  aa  eenneerrxxííaa  nnuucclleeaarr  éé  eexxcclluussiivvaammeennttee  uunnhhaa  ccuueessttiióónn  ddee
vvoonnttaaddee  ppoollííttiiccaa,,  ppooiiss  nnoonn  hhaaii  nniinnggúúnn  pprroobblleemmaa  ttééccnniiccoo,,  eenneerrxxééttiiccoo
oouu  eeccoonnóómmiiccoo  qquuee  oo  iimmppiiddaa,,  ee  éé  oo  mmááiiss  ddeesseexxaabbllee  ddeessddee  oo  ppuunnttoo
ddee  vviissttaa  ddaa  sseegguurriiddaaddee  ee  ddaa  pprrootteecccciióónn  ddoo  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ee  aa
ssaaúúddee..

OO  PPSSOOEE  ggaaññoouu  aass  ppaassaaddaass  eelleecccciióónnss  xxeerraaiiss  ffaacceennddoo  uussoo  dduunnhhaa
sseerriiee  ddee  pprroommeessaass,,  ccoommoo  aa  ddee  ppeecchhaarr  aass  cceennttrraaiiss  nnuucclleeaarreess  ddee
ffoorrmmaa  pprrooggrreessiivvaa  ee  ssuubbssttiittuuííllaass  ppoorr  ““eenneerrxxííaass  lliimmppaass,,  sseegguurraass  ee
mmeennooss  ccuussttoossaass””,,  ccoommoo  rreezzaa  oo  sseeuu  pprrooggrraammaa  eelleeccttoorraall..
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o sector nuclear.

Rexeitamento social. As
enquisas de opinión mostran
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oficialmente máis de tres anos de demora
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multimillonarios (fontes financeiras
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2.500 millóns de euros inicialmente
orzados).

A enerxía nuclear non é necesaria. 
Os casos de Alemaña e Suecia permiten
comprobar que, se hai vontade política, é
posible abandonar a enerxía nuclear ao
tempo que se reducen as emisións de
CO2 en cumprimento do Protocolo de
Kioto. Alemaña é líder mundial en enerxía
eólica e posúe unha potencia solar
fotovoltaica instalada 15 veces maior que
a de España, a pesar de ter unha
irradiación solar media moito menor que a
nosa.

A viabilidade técnica e económica dun
sistema de xeración eléctrica baseada ao
100 % en enerxías renovables é un feito
xa comprobado cientificamente. 
O informe “Renovables 100%. Un sistema
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(IIT) da Universidad Pontificia Comillas,
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hidroeléctrica, enerxía das olas e
xeotérmica) para satisfacer o 100 % da
demanda eléctrica peninsular, as 24 horas
do día, os 365 días do ano, a un custo
menor que o dun sistema baseado nas
tecnoloxías convencionais.

Polas súas características de
funcionamento dentro do sistema
eléctrico, as centrais nucleares son un
gran obstáculo para o despregamento a
gran escala das enerxías renovables.
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maior eficiencia nos motores, diminución
do peso e a potencia dos vehículos,
vectores alternativos (hidróxeno a partir de
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dos reactores, as patentes para a
fabricación dos elementos combustibles,
etc., son estranxeiras.

O uranio se acaba. As reservas de uranio-
235 -o combustible dos reactores
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rastro de afectados cuxa cifra é,
aínda, difícil de estimar. 

As centrais nucleares son
obxecto potencial de ataques
terroristas. Son instalacións de
alto risco e, ademais, existe a
posibilidade do desvío de
materiais nucleares para a
fabricación de armas atómicas
en determinados Estados (como
xa foi o caso da India, Paquistán,
Israel, Corea do Norte...) ou con
fins terroristas, o que mina os
esforzos para a necesaria
eliminación definitiva das armas
nucleares.

É a enerxía máis sucia. As
centrais nucleares xeran
residuos radioactivos cuxa
perigosidade permanece durante
decenas de miles de anos e
cuxa xestión, tratamento e/ou
eliminación son cuestións aínda
non resoltas. A industria atómica
non foi capaz de atopar unha
solución técnica satisfactoria e
segura para este grave
problema.

Ademais, no seu
funcionamento rutineiro emiten
ao medio ambiente
radioactividade, en forma líquida

(que se traslada ao mar, aos ríos
e pantanos, dos que depende
para a súa refrixeración) e en
forma gasosa á atmosfera. 

Esa contaminación está aí,
aínda que o radioactividade non
se poida tocar, nin ver, nin oír,
nin ulir.

É a fonte de enerxía que
menos emprego xera por
unidade de enerxía producida.
Menos que calquera enerxía
renovable. Segundo datos de
Comisións Obreiras publicados
nun informe de febreiro de 2008,
o sector das enerxías renovables
en España xera 89.000
empregos directos (e 99.681
indirectos), dez veces máis que
o sector nuclear.

Rexeitamento social. As
enquisas de opinión mostran
que a inmensa maioría dos
cidadáns españois rexeitan esta
forma de producir electricidade. 

É unha enerxía moi cara.
Necesita fortes subsidios
estatais de forma continua para
poder existir. Un exemplo: o
custo da xestión dos residuos
radioactivos en España (que
estamos pagando
maioritariamente os cidadáns a
través da tarifa eléctrica),
segundo os cálculos da Empresa
Nacional de Residuos
Radioactivos (ENRESA), será de
máis de 13.000 millóns de euros
só ata 2070.

O caso de Finlandia é moi
clarificador sobre o caro e
arriscado que resulta investir
neste tipo de enerxía. Demostra

que non é posible reducir o tempo
empregado en construír unha central
nuclear (a media está entre 8 e 10 anos) e
rebaixar substancialmente os elevados
custos de investimento. A central nuclear
de Olkiluoto-3 (un EPR, siglas do
European Pressurized Reactor, o novo
modelo de reactor nuclear -de “terceira
xeración”- que a compañía estatal
francesa AREVA está construíndo en
Finlandia), representa o buque insignia do
tan cacarexado “renacemento” nuclear. 

A realidade é que este proxecto fai
augas xa por todos lados: en outubro de
2008, só tres anos despois de haberse
iniciado a súa construción, AREVA admitiu
oficialmente máis de tres anos de demora
sobre o calendario previsto e sobrecustos
multimillonarios (fontes financeiras
recoñecen que o custo final superará os
5.500 millóns de euros, moi lonxe dos
2.500 millóns de euros inicialmente
orzados).

A enerxía nuclear non é necesaria. 
Os casos de Alemaña e Suecia permiten
comprobar que, se hai vontade política, é
posible abandonar a enerxía nuclear ao
tempo que se reducen as emisións de
CO2 en cumprimento do Protocolo de
Kioto. Alemaña é líder mundial en enerxía
eólica e posúe unha potencia solar
fotovoltaica instalada 15 veces maior que
a de España, a pesar de ter unha
irradiación solar media moito menor que a
nosa.

A viabilidade técnica e económica dun
sistema de xeración eléctrica baseada ao
100 % en enerxías renovables é un feito
xa comprobado cientificamente. 
O informe “Renovables 100%. Un sistema
eléctrico renovable para la España
peninsular y su viabilidad económica” do
Instituto de Investigaciones Tecnológicas
(IIT) da Universidad Pontificia Comillas,
encargado por Greenpeace, demostrou
que existen numerosas combinacións das
distintas tecnoloxías renovables (solar
termoeléctrica, eólica terrestre, eólica
mariña, biomasa, solar fotovoltaica,
hidroeléctrica, enerxía das olas e
xeotérmica) para satisfacer o 100 % da
demanda eléctrica peninsular, as 24 horas
do día, os 365 días do ano, a un custo
menor que o dun sistema baseado nas
tecnoloxías convencionais.

Polas súas características de
funcionamento dentro do sistema
eléctrico, as centrais nucleares son un
gran obstáculo para o despregamento a
gran escala das enerxías renovables.

A enerxía nuclear non salvará o clima.
Nunca poderá ser unha solución
economicamente viable e eficiente para
reducir emisións de CO2 na loita contra o
cambio climático. 

É máis, por cada euro investido en
medidas de aforro e eficiencia enerxética
lógrase reducir sete veces máis emisións
de CO2 que se ese mesmo euro se
investise en construír centrais nucleares.

E está demostrado que, considerando o
ciclo completo das tecnoloxías de xeración
eléctrica non fósiles (é dicir, a nuclear e as
renovables), por cada kWh producido, a
enerxía nuclear emite máis CO2 que
calquera das enerxías renovables. Isto
débese a que en todas as etapas do ciclo
nuclear -a minería do uranio, a fabricación
do combustible nuclear, a construción das
centrais nucleares, o seu mantemento e
posterior desmantelamento, a xestión dos
residuos radioactivos, etc.- consúmense
grandes cantidades de combustibles
fósiles.

A enerxía nuclear non ten ningún papel
que cumprir para reducir significativamente
a nosa dependencia do petróleo, o cal se
emprega maioritariamente no sector
transporte. A solución ao respecto está
noutras medidas: axeitada ordenación do
territorio, incentivar o transporte público
colectivo e os modos non motorizados,
maior eficiencia nos motores, diminución
do peso e a potencia dos vehículos,
vectores alternativos (hidróxeno a partir de
enerxías renovables…).

Non xera independencia enerxética.
España importa o 100 % do uranio que se
emprega como combustible nas súas
centrais nucleares, polo que a nosa
dependencia do estranxeiro ao respecto é
total.

Tamén dependemos totalmente de
países estranxeiros noutras fases básicas
do ciclo nuclear, como é o enriquecemento
do combustible. A situación é idéntica
noutros aspectos tecnolóxicos: os deseños
dos reactores, as patentes para a
fabricación dos elementos combustibles,
etc., son estranxeiras.

O uranio se acaba. As reservas de uranio-
235 -o combustible dos reactores
nucleares- acadan só para unhas poucas
décadas máis (considerando o ritmo de
consumo actual, para os preto de 440
reactores actualmente en funcionamento
en todo o mundo; pero duraría aínda
menos se aumentase o parque nuclear
mundial).

Por todo iso, pido ao
Goberno que poña en
marcha un plan de
peche progresivo pero
urxente das centrais
nucleares, empezando
inmediatamente por
Garoña, a máis vella e
perigosa, e que tome
as medidas necesarias
para facer posible un
sistema enerxético
sostible, baseado ao
100 % nas enerxías
renovables e no aforro
e a eficiencia
enerxética.

AAbbaannddoonnaarr  aa  eenneerrxxííaa  nnuucclleeaarr  éé  eexxcclluussiivvaammeennttee  uunnhhaa  ccuueessttiióónn  ddee
vvoonnttaaddee  ppoollííttiiccaa,,  ppooiiss  nnoonn  hhaaii  nniinnggúúnn  pprroobblleemmaa  ttééccnniiccoo,,  eenneerrxxééttiiccoo
oouu  eeccoonnóómmiiccoo  qquuee  oo  iimmppiiddaa,,  ee  éé  oo  mmááiiss  ddeesseexxaabbllee  ddeessddee  oo  ppuunnttoo
ddee  vviissttaa  ddaa  sseegguurriiddaaddee  ee  ddaa  pprrootteecccciióónn  ddoo  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ee  aa
ssaaúúddee..

OO  PPSSOOEE  ggaaññoouu  aass  ppaassaaddaass  eelleecccciióónnss  xxeerraaiiss  ffaacceennddoo  uussoo  dduunnhhaa
sseerriiee  ddee  pprroommeessaass,,  ccoommoo  aa  ddee  ppeecchhaarr  aass  cceennttrraaiiss  nnuucclleeaarreess  ddee
ffoorrmmaa  pprrooggrreessiivvaa  ee  ssuubbssttiittuuííllaass  ppoorr  ““eenneerrxxííaass  lliimmppaass,,  sseegguurraass  ee
mmeennooss  ccuussttoossaass””,,  ccoommoo  rreezzaa  oo  sseeuu  pprrooggrraammaa  eelleeccttoorraall..

yosoyantinuclear.org
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Greenpeace é unha organización independente que
usa a acción directa non violenta para expoñer as
ameazas ao medio ambiente e busca solucións para
un futuro verde e en paz.

Infórmate, comeza por cousas sinxelas e pasa grad-
ualmente ás difíciles, coñece alternativas.
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Tel 91 444 14 00
Fax 91 447 15 98
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Tel 93 310 13 00
Fax 93 310 43 94
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Faite socio en www.greenpeace.es ou

chama ao 902 100 502
Colabora activamente en
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