
 

 

 
 

Á MESA DO PARLAMENTO: 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda , a iniciativa do deputado e 

portavoz suplente  Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate 

en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

A agricultura galega está moi pouco diversificada. Existe un predominio absoluto do sector 

lácteo cos riscos que isto leva consigo no contexto de crise que padecemos no que o 

peche de explotacións de leite suporía agravar máis o despoboamento e a 

desvertebración do medio rural. 

 

Cada ano, Galiza ten unha balanza alimentaria negativa de 900-1000 millóns de euros. 

Unha parte importante é debida á alimentación animal, soia e millo importados, pero 

tamén se importan diariamente grandes cantidades de hortalizas e froitas, moitas das 

cales poderían ser producidas aquí. 

 

Ao mesmo tempo, as terras con maior aptitude agronómica seguen a abandonarse ou se 

usan para incrementar o monocultivo de eucalipto. 

 

Acadar o obxectivo de equilibrar esa balanza crearía miles de empregos no rural. Para 

iso, débense implementar plans sectoriais específicos para o fomento da horticultura e a 

fruticultura, así como da agricultura ecolóxica. 

 

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte Proposición non de lei: 

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan de fomento da 

horticultura e a fruticultura, así como de agricultura ecolóxica. Este plan debe contar coas 

seguintes características: 

 

 



 

 

 

a) Acceso á terra mediante a xestión descentralizada do Banco de Terras e dotación 

de persoal nas Oficinas Agrarias Comarcais (OAC) para dinamizar a mobilización 

das terras improdutivas. 

b) Investigación e asesoramento públicos. É imprescindible un estudo de variedades e 

técnicas de cultivo, así como o asesoramento e seguimento dos proxectos que se 

poñan en marcha. Ademais, é necesario contratar persoal para as OAC xa que 

moitos dos intentos da xente para iniciar un proxecto no agro acaban en fracaso 

por unha incorrecta formulación. 

c) Comercialización a través da potenciación de circuítos curtos, da creación de 

marcas de garantía galegas e ao asesoramento de profesionais na 

comercialización. 

d) Compra pública en colexios, hospitais ou centros da terceira idade. Introducir 

criterios como o da proximidade, ou dar prioridade a produtos galegos e/ou 

ecolóxicos no abastecemento deste tipo de centros públicos contribuiría a 

consolidar proxectos locais. 

 

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 14/07/2015 10:33:22 

 


		2015-07-14T10:34:48+0200
	Parlamento de Galicia
	Rexistro Entrada
	38822




