
 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda,  á iniciativa do seu 

deputado 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 na Comisión 

VII, relativa á creación dunha Comisión de Estudo para o rural galego. 

 

 

Exposición de motivos 

 

 

O problema dos lumes, o despoboamento, o envellecemento, a perda de poboación 

agraria ou a grave crise do sector lácteo, lévanos a cuestionar que as políticas levadas a 

cabo durante moitos anos en Galiza sexan as apropiadas para o desenvolvemento 

equilibrado do país. 

 

A pesar de que existe a tendencia a dicir que a transferencia de habitantes do rural ás 

cidades é un problema xeralizado no mundo desenvolvido, en Galiza provoca máis 

graves consecuencias coma a non xestión e abandono dos recursos, principalmente a 

terra, a ocorrencia do problema do lumes en moita maior medida que noutros países, 

ou a perda patrimonial pola desaparición e destrucción de aldeas. 

 

A propia crise do sector lácteo que se está a vivir actualmente debe de levarnos a 

pensar no modelo de rural que precisamos para Galiza, se queremos seguir a alimentar 

o abandono, ou precisamos de políticas que o frenen. A profundización na 

desrregulación no sector levará á concentración da producción e á desaparición de 

máis explotacións co conseguinte efecto nun medio rural galego que depende en gran 

parte da economía xerada polo lácteo. 

 

O envellecemento da poboación agraria onde só o 4,68 % (segundo os últimos datos 

do INE) dos titulares de explotacións agrarias teñen menos de 40 anos, é un indicador 

moi preocupante para o noso futuro e debería de facer reformularnos as políticas 

agrarias que se están a levar. 



 

 

O modelo forestal baseado só en especies de crecemento rápido e de baixo valor 

engadido non é un modelo especialmente creador de emprego e riqueza, e é contrario 

á visión multifuncional do monte e á diversificación da actividade económica no rural. 

Os lumes consumen casi 1 de cada 4 euros do orzamento da Consellería de Medio 

Rural e non se albisca un cambio na tendencia que cambie o uso en extinción pola 

inversión en proxectos productivos. 

 

O abandono provoca máis abandono, xa que o cálculo puramente economicista e a 

curto prazo da prestación de servizos que se practica, fai que se retiren escolas, 

comedores, ou oficinas de correos debido á falla de usuarios, o que conleva á que eses 

lugares se fagan menos atractivos para que xente nova siga a vivir alí ou veña de fora. 

Polo tanto hai que reconsiderar as actuais políticas de dotación de servizos ao rural. 

 

As políticas de subvencións e axudas públicas tamén deben de ser revisadas para 

conquerir unha maior eficiencia na súa aplicación e para que os fondos 

verdadeiramente axuden á poboación do rural. 

 

O proceso reflexivo necesario ante os datos que dibuxan esta situación debera terse 

feito, como xa reivindicamos, na elaboración do Programa de Desenvolvemento Rural 

de Galicia 2014-2020, aínda en tramitación neste momento, pero non houbo vontade 

por parte da Xunta de Galicia, que optou pola opacidade e a falla de trasparencia. Este 

programa define as liñas de traballo e de focalización dos recursos económicos no 

rural, e debería de ter significado un cambio nas políticas aplicadas, e non un exercicio 

burocrático de continuísmo. 

 

E por esto e ante o reto de manter para o futuro un rural vivo e afrontar os problemas 

estruturais que lastran o noso monte, o lácteo, o envellecemento e demais, creemos 

necesario a apertura dun proceso de reflexión política sobre o rural, que lle dé voz a 

todos os partidos políticos, pero tamén á sociedade. 

 

Por todo elo o Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda presenta a 

seguinte Proposición  Non de Lei: 

 

1) O Parlamento  de Galicia aproba a creación dunha Comisión de Estudo para o rural 

galego, que teña como obxetivos: 

 

a) Análise sobre a situación actual. 

b) Análise das politicas aplicadas nos últimos anos. 

c) Estudo de sectores específicos. 

d) Propostas para o futuro. 

 



 

 

2) E que deberá de contar cando menos coa comparecencia de representantes de: 

 

a) Organizacións sociais de ámbito rural.Agrarias, veciñais, sectoriais,ecoloxistas, 

consumidores,etc 

b) Organizacións políticas. 

c) Técnicos en ordenación do territorio, desenvolvemento rural, agrónomos, forestais, 

etc. 

 

 

En Compostela, a 7 de setembro do 2015. 

 

Asdo. Antón Sánchez García 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 07/09/2015 10:22:07 
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