
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García, Xosé M. Beiras Torrado, Juan M. Fajardo Recouso, 

Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz e Eva Solla Fernández, 

deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de 

Esquerda (ESQUERDA UNIDA-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 147 

do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, en relación 

coa demografía do rural de Galiza. 

A población do rural galego continúa a caer. Galicia lidera o descenso de 

poboación rural no Estado español: un 7,3% entre 2008 e 2014. 25 persoas 

menos cada día, según datos do Ministerio de Medio Ambiente. 

A poboación que vivía nalgún dos 230 concellos do rural a finais de 2014 

sumaba 750.719 personas, unha cifra que supón algo máis dunha cuarta parte 

(27,2%) do total de habitantes. O que significa que máis do 70% da poboación 

galega se concentra en só 86 concellos, un tercio do total. O desequilibrio é 

brutal e as consecuenas para o país son desastrosas. 

No arranque da crise, en 2008, o rural tiña 805.000 habitantes. A disminución 

foi de 55.000 persoas, o 7,35%, unha porcentaxe que está moi por riba da 

media do Estado: 2%. 

Según Medio Ambiente, un concello considerase rural cando ten unha 

poboación inferior aos  30.000 habitantes e unha densidade por debaixo dos 

100 veciños por kilómetro cuadrado. 

Lonxe de deterse, a sangría de poboación aumenta cada ano. No caso dos 

concellos máis pequenos, o descenso pasou do 4% ao 10,3%. 

Un dos rasgos máis relevantes desta situación demográfica, segundo o estudo 

de Medio Ambiente, é o seu elevado grao de masculinización. Mentres que as 



 

 

mulleres representan o 50,9% do total da poboación do Estado español, nos 

municipios rurais esta porcentaxe baixa ata o 49,1%, cifra que se reduce ata o 

48,6% nos municipios rurais de pequeno tamaño. No caso galego as cifras 

agrávanse No caso galego as cifras son bastante peores. As mulleres 

representan o 51,7% da poboación de Galicia, pero caen ata o 49,8% nos 

concellos rurais e ata o 48,6% nos de menor tamaño. 

Pero o maior problema da poboación rural é o seu avellentamento,  o peso 

proporcional dos maiores de 65 anos está por enriba da media e existe unha 

menor presenza de xente nova. Segundo o informe de Medio Ambiente: "La 

población gallega presenta un nivel de envejecimiento superior a la media, 

sobre todo en el medio rural". 

A proporción de habitantes con máis de 65 anos (23,6%) case duplica a de 

menores de 16 anos (12,6%). No medio rural, o 31,7% dos habitantes son 

maiores de 65 anos e só un 9,2% ten menos de 16. 

Nos municipios rurais de pequeno tamaño, nos que só o 7,4% dos seus 

habitantes ten menos de 16 anos, a cidra de maiores de 65 escala ata o 35,5%. 

Se ben a taxa de poboación maior de 65 anos aumentou en todas as 

comunidades entre 2008 y 2014. Galicia é , canda Asturias e Castela e León a 

que presenta un maior grao de avellentamento, con taxas próximas ao 24%. 

Si se analizan só os municipios rurais, o maiorres aumentos rexístranse, de 

novo, en Galicia, á par que nas Illas Canarias e a C. Valenciana. Ao fixarse só 

nos municipios rurais de menor tamaño, tamén Galicia, e Canarias, a 

Comunidade Valenciana e Asturias, é un dos territorios que máis envelleceu 

nestes anos. 

Como consecuencia deste declive demográfico, cada vez hai menos persoas 

traballando no rural. Desde 1980 a 2014 o número de ocupados no Estado 

español no sector primario se reduciu nun millón e medio de persoas, desde 

2.209.000 ata 736.000. Galicia, con Andalucía e Castela e León, forma parte de 

máis do 50% deste descenso. No noso país a cifra diminuíu en case que dous 

terzos desde o 2000. Daquela había 171.696 postos de traballo no sector 



 

 

primario. No terceirro trimestre de 2015, só 65.000. Mentres en 1977, o 45% 

dos ocupados traballaban no sector primario, en 2014 facíao só o 6,6%.  

Polo exposto formulase a seguinte INTERPELACIÓN: 

1) Cal é a opinión da Xunta do desolador panorama demográfico galego? 

2) Que está a facer a Xunta de Galicia para paliar o avellentamento do 

noso rural? 

 

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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