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SOlUCIONARíA AlGO CAmbIAR O FUSO hORARIO 
OFICIAl ESPAñOl?

Un fuso horario é cada unha das 24 franxas xeográficas virtuais, orientadas de 
norte a sur, nas que se divide o planeta e que teñen unha amplitude de 15 graos, 
que é o ángulo que rota a Terra nunha hora. Os reloxos definidos polo mediodía 
de cada un destes fusos son comparables entre si e cada un deles constrúese su-
mando ou restando un número enteiro de horas a respecto do chamado Tempo 
Universal Coordinado (UTC), que é o mantido por reloxos atómicos.

Na España peninsular, Baleares, Ceuta e Melilla, a hora oficial é UTC+1, 
que corresponde ao fuso de Europa central, como na meirande parte de Europa 
continental.

Unha zona horaria é unha rexión que comparte a mesma hora oficial. As zo-
nas horarias non se axustan con fidelidade ás características xeográficas dos fusos 
horarios, xa que cada país determina a súa hora oficial de maneira autónoma 
e, con frecuencia, non coinciden estritamente coa convención xeográfica. Des-
te xeito, territorios como Chile, Arxentina, Francia, Bélxica, Holanda, Islandia, 
Alasca, Saskatchewan, Kazakhistán, Xeorxia, Bielorrusia, Mauritania, Senegal, 
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Serra Leoa, Liberia, Acerbaixán ou Armenia 
están nese caso en diferente grao.

Hai algo máis dunha década, comezaron a moverse en España grupos a prol 
do cambio da hora oficial do país. As primeiras peticións avogaban por atrasar 
os reloxos unha hora, abandonar a zona UTC+1 e pasar á zona UTC+0; agora, 
en cambio, os parlamentos dalgunhas comunidades autónomas mediterráneas 
solicitáronlle ao Goberno central a aplicación de medidas no sentido oposto: 
pasar á zona UTC+2.

A coexistencia destes dous extremos testemuña a facilidade coa que se produ-
cen interpretacións diferentes nesta materia e, en principio, debería servir para 
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facer un chamamento á prudencia e á busca dun criterio científico. Por se fose 
pouco, o debate agudízase periodicamente nos momentos de axuste estacional da 
hora, que se realizan dúas veces ao ano seguindo unha directiva europea, funda-
mentada na ampla variación solar que experimenta o continente europeo ao lon-
go do ano (unha variación que nada ten que ver con cuestións relativas ao fuso).

Trátase de algo de máis fondo do que cabería pensar xa que a hora oficial 
afecta a todas as persoas que residen nun país, sen excepcións. Por iso calquera 
reflexión debe ser meditada por parte dos responsables do Goberno, co mellor 
asesoramento posible, cun completo coñecemento dos factores en xogo e, sobre 
todo, con datos concluíntes. Chegados a este punto, cabe mencionar o valor que 
a estabilidade da regulación horaria ten no funcionamento dun país do mundo 
desenvolvido. De feito, desde a Segunda Guerra Mundial ningún país dese ám-
bito (agás Islandia) logrou cambios de zona horaria que perdurasen.

Fronte ás persoas que solicitan o cambio da nosa zona horaria actual, argu-
mentando que iso beneficiaría os modos de vida da nosa sociedade, sitúanse 
aquelas que advirten do perigo de tal medida: alertan do caos e do custo desa 
transición e, sobre todo, de que o dito cambio non produciría melloras significa-
tivas no noso estilo de vida, que non depende do fuso.

En outubro de 2016 o Consello da Cultura Galega organizou a xornada «É o 
Noso Fuso Horario un Problema?», co fin de esclarecer este asunto cos achegas 
de expertos con diferentes posicións. Foi un dos primeiros foros realizados en 
España con posturas enfrontadas sobre este tema.

A repercusión pública da xornada e a riqueza do seu contido motivaron a pu-
blicación deste libro, cuxa aspiración final é a de fornecer unha obra de referen-
cia, accesible, para que calquera cidadán ou cidadá poida formar a súa opinión 
con fundamento.

Esperemos que así sexa.




