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BLOQUE 1: ECONOMÍA E SERVIZOS 

MOTORES DA TRANSICIÓN VERDE

Dende EQUO Galicia, propoñemos uns motores da Transición Verde para orientar e impulsar a nosa economía 
a través do proceso de transforación que debemos realizar para adaptarnos ao escenario actual de Cambio 
Climático e crise ambiental e económica. Uns eixos de actuación que permitan mudar o noso tecido produtivo
e social, creando e transformando postos de traballo para que todas as persoas podan gozar dunha boa 
calidade de vida, dunha forma respectuosa co medio, e sostible no tempo.

Potenciaremos aquelas formas de producir que consuman menos recursos materiais e enerxéticos, e que 
comprendan un menor custo tamén en canto a transporte e distribución, empregando círculos pechados 
sempre que sexa posible.

Tendo en conta estes principios, propoñemos 8 motores do cambio para Galicia:

1. Eficiencia enerxética e desenvolvemento das Enerxías Renovables. Para cumprir cos obxectivos de redución 
de emisións de gases de efecto invernadoiro, é imprescindible mudar a forma na que empregamos a enerxía, 
tanto na cantidade que consumimos, coma na forma de producila. Desta maneira queremos impulsar plans de 
aforro enerxético e de consumo responsable para monitorizar e reducir o noso consumo de enerxía. En 
paralelo, destinaranse partidas de inversión estratéxica para impulsar proxectos de xeración de enerxía de orixe 
renovable, priorizando os proxectos públicos, con participación da sociedade civil e a pequena escala, ademais 
e impulsar as iniciativas de autoconsumo. É preciso deixar atrás a produción de enerxía fósil, pero tamén o 
modelo de oligopolio con xeración a gran escala, onde a soberanía e democracia enerxética 

2. Pequena produción agrícola para un rural vivo e cunha economía sostible. Fomento da agricultura 
ecolóxica.  Defenderemos un modelo agrícola baseado na biodiversidade, no comercio local e en proximidade, 
na produción extensiva e na pequena produción agrícola. Defendemos un modelo agrícola que produza menos 
emisións e dependa en menor medida dos agroquímicos e pesticidas, decantándonos por modelos circulares 
pechados de compostaxe máis respectuosas co solo e que reduzan os verquidos e xurros. Racionalización do 
sector gandeiro e plan de transición xusta dende o modelo intensivo a un modelo 100% extensivo, sostible e 
ecolóxico.

3. Plan de Rehabilitación enerxética de vivendas e edificios. Para cumprir cos obxectivos de redución e 
eficiencia no consumo de enerxía é imprescindible facer aos nosos edificios máis eficientes, na climatización e 
no alumeado. Queremos poñer en marcha un Plan de Rehabilitación enerxética dos edificios, mediante o cal os 
edificios da Administración sexan eficientes e produzan parte da sua enerxía mediante solarización, acadando 
así un consumo neto case nulo. Este plan de Rehabilitación Enerxética tamén ofrecerá incentivos para mellorar 
as vivendas existentes, intensificando tamén os requisitos de eficiencia enerxética dos edificios de nova 
construción.
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4. Plan Integral para a Xestión do Monte Autóctono galego. Os montes son unha das riquezas máis 
importantes que temos no país. Queremos poñelas en valor para que podan ser fogar da biodiversidade, 
reserva de osíxeno para o planeta e fonte de riqueza para a nosa comunidade. Queremos dar marcha atrás ao 
modelo de monocultivo de eucalipto e piñeiro, e apoiar á diversificación do nosos montes. Con modelos de 
explotación rendibles economicamente e respectuosos coa diversidade, o solo e a fauna. As grandes extensión 
de monocultivo supoñen tamén un gasto de recursos públicos ao favorecer a proliferación e a gravidade dos 
incendios forestais que desgraciadamente padecemos ano tras ano.

5. Plan de fomento da economía circular. Defendemos un modelo baseado na redución neta de residuos en 
orixe e de xestión responsable e racional dos mesmos. Cremos que a Estratexia Galega de Economía Circular 
debe propoñer obxectivos máis ambiciosos co claro obxectivo do “Residuo cero” antes do final desta década. 
Consideramos un fracaso e rexeitamos o modelo Sogama e nos decantamos por modelos de xestión dos 
residuos descentralizada e de proximidade, que permitan obter recursos valiosos dos mesmos, e penalicen 
mediante taxas a xeración de residuos. Loitaremos por abolir os plásticos e embalaxes dun só uso e 
redundantes, e promoveremos a implantación dun sistema SDDR  en Galicia (Sistema de Depósito, Devolución e
Retorno de envases).

6. Fomento da pesca sostible. Defendemos un modelo de pesca baseado na pesca artesanal e na recuperación 
das artes tradicionais. Un sector pesqueiro e marisqueiro adaptado aos retos do presente e do futuro, que 
mellore a xestión dos seus recursos e que evite a sobre-explotación dos caladoiros. Queremos un sector do mar
resiliente e adaptado ao cambio climático e as modificacións que suporá no noso litoral, e tamén que estea 
fortemente ligado ao comercio e consumo en proximidade , fomentando mecanismos de comercialización 
xustos con produtos da máis alta frescura e calidade.

7. Cidades para a xente. Plan de reverdecemento urbanístico e de mobilidade sostible. Queremos cidades
máis eficientes enerxicamente, que consuman menos enerxía, que teñan menos perdas, e que produzan máis
enerxía mediante autoconsumo baseado en fontes renovables comunitarias. Impulsaremos tamén un marco
que facilite as tarefas de planificación urbanística verde e mobilidade sostible aos concellos co obxectivo de
reducir a pegada enerxética e de carbono asociada aos nosos desprazamentos. Buscando sempre a redución do
número de desprazamentos necesarios para desenvolver as nosas vidas, e favorecendo que os mesmos sexan
de baixas emisións, preferiblemente a pé ou en bicicleta ou en transporte público electrificado. Queremos
fomentar o papel do tren convencional electrificado como vertebrador do territorio, que conecte ás cidades e
ás persoas dunha maneira sostible e cómoda, e que sirva para transportar as nosas mercancías.

8. Industria Verde. O sistema económico actual impón a transformación insostible de materiais e recursos, sen 
ter en conta que moitos destes son finitos e que causan danos irreversibles aos ecosistemas e á saúde. As 
substancias e materiais usados e as tecnoloxías industriais empregadas xeran importantes impactos ambientais,
tanto na fase de produción como na de consumo. É preciso facer unha revisión baseada nas necesidades de 
produción das nosas sociedades e orientar a industria galega cara aqueles sectores que serán vitais na 
transición verde. Impulsaremos a transición cara unha industria verde de forma prioritaria e ben planificada 
para adaptar as nosas economías e sociedades aos retos da década actual e as seguintes.
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