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BLOQUE 3: TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE 

BIODIVERSIDADE

Temos en conta que Galicia está entre as comunidades con menor porcentaxe de espazos protexidos do 
Estado, con arredor do 12% da superficie e a terceira comunidade autónoma con máis hábitats naturais 
costeiros desprotexidos xa que no 41,1% da costa non existe ningunha figura de protección da natureza. 

A conservación e o uso sustentable da diversidade natural deben estar integrada en todas as políticas que 
acometeremos, nomeadamente nas políticas de medio rural e usos pesqueiros, forestais e agro gandeiros, dos 
cales depende unha porcentaxe significativa da biodiversidade. Do mesmo xeito, revisaremos a planificación do
territorio para incorporar como criterio central a conservación da biodiversidade, así como o seu papel 
estratéxico na garantía da soberanía alimentaria e enerxética. Ademais, poremos en práctica medidas para 
contribuír á diminución das necesidades de mobilidade motorizada.

Atendendo a estes principios, propoñemos as seguintes medidas:

• Defenderemos e repoboaremos dos hábitats prioritarios que albergan poboacións de fauna 
autóctona. Garantiremos o cumprimento das leis en materia medioambiental. Favoreceremos o 
entendemento comarcal para a coordinación nas tarefas de mantemento de ecosistemas que 
correspondan a diversos concellos. 

• Poremos en funcionamento urxentemente un novo plan de recuperación do oso pardo en Galicia, 
recuperaremos os seus hábitats e especies alimenticias para favorecer o seu establecemento na nosa 
comunidade.

• Realizaremos estudos e recuperaremos as concas fluviais revisando o paso das especies migratorias 
piscícolas favorecendo o seu remonte e recolonizando os ríos, promovendo a demolición de saltos de 
auga e obstáculos obsoletos.

• Favorecer a vida dos ecosistemas naturais autóctonos. Promoveremos o desenvolvemento de 
corredores verdes para mellorar a xestión de hábitats e especies para súa conservación.  

• Realizaremos un censo de especies e promoción da regulación poboacional dos ecosistemas. Poremos
en marcha os planos de recuperación ou conservación de todas especies de fauna e flora catalogadas 
como en perigo de extinción ou vulnerables

• Crearemos plans urxentes coa dotación orzamentaria suficiente para a erradicación de especies 
invasoras como o cangrexo americano, visón americano, vespa velutina, cotorra arxentina, galápago 
americano, plumacho, uña de gato...

• Garantiremos o cumprimento de todas as sentencias dos tribunais e da Lei de Costas para 
desmantelar construcións ilegais e restaurar o entorno. Sacaremos a ENCE da Ría de Pontevedra, o 
Talaso de Oia e os chalés de Raeiros en O Grove. Derogaremos as axilizacións en simplificacións da 
normativa ambiental na implantación de proxectos empresariais

• Potenciar actividades tradicionais e sostibles, como a agricultura e gandeiría ecolóxica, outros 
aproveitamentos forestais non madereiros e actividades costeiras sostibles. Poremos en valor e 
promoveremos a diferenciación de produtos vencellados á protección da natureza e ás redes de 
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distribución de produtos de proximidade. Reduciremos a dependencia de explotacións gandeiras 
intensivas solucionando tamén os problemas derivados da falla de tratamento dos seus residuos como 
por exemplo nas comarcas de A Limia e O Deza.

• Levaremos a cabo unha protección efectiva dos polinizadores con políticas enfocadas á súa xestión, 
prohibición total de plaguicidas perigosos para as abellas e limitación do resto de sustancias análogas. 
Prohibiremos os glifosatos na xardinería urbana e elaboraremos un plan para a súa eliminación no 
agro. 

• Prohibiremos os transxénicos comerciais e experimentais ao aire libre amparándonos na lexislación 
europea na materia.
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