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BLOQUE 3: TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE 

AGRO E MEDIO RURAL

Loitaremos para que o agro e o medio rural teñan o protagonismo que merecen na economía e na transición 
cara un modelo centrado nas persoas e na preservación do seu medio. Para este fin crearemos un Plan Integral 
do Medio Rural e a Transición Ecolóxica que sexa capaz de pór en valor os nosos recursos e capacidades. 
Poremos todos os nosos esforzos para acadar a soberanía alimentaria na agricultura, gandería e pesca e 
incentivaremos transición progresiva da agricultura convencional cara a unha agricultura ecolóxica, sen agro 
químicos nin transxénicos.  Queremos reducir nun 42% as emisións do sector agrícola en 2030 respecto as súas 
emisións en 1990, garantindo a redución das emisións de óxido nitroso e metano provintes da fertilización 
química e da gandería.

No marco deste plan favoreceremos o medio rural coas seguintes medidas:

• Garantiremos os servizos públicos no rural como a sanidade, educación, servizos administrativos ou 
culturais para que conten cos mesmas comodidades que no entorno urbano. Dignificaremos a imaxe 
pública do traballo no sector primario e promoveremos as boas condicións laborais e fiscais para 
asegurar o relevo xeracional e atraer e fixar poboación no rural dedicada a sectores sostibles como a 
produción de alimentos, aproveitamentos forestais e en sectores verdes vencellados ao agro.

• Crearemos un Programa de Rehabilitación de Vivenda no rural para persoas novas que estará 
composto de axudas, cesións de uso de terreos agrarios por 25 anos prorrogables fomentando a 
inclusión de propiedades nos bancos de terras e herdanzas intestadas que retornen á Xunta.

• Apostaremos pola mobilidade sostible no rural, transporte público baixo demanda e melloras na 
información e frecuencias das liñas.

• Acometeremos programas de activación de emprego en zonas rurais dende os sectores tradicionais 
pero cun novo valor engadido como a agricultura ecolóxica, a gandería extensiva, produtos con 
denominación de orixe, madeira nobre certificada, turismo deporte e aventura e plans de acordo coas 
actividades propias e de actual demanda. Crearemos novas etiquetas e selos garantía dos produtos de 
proximidade e produtos que convivan respectuosamente coa fauna salvaxe e co medio natural. 
Potenciaremos a artesanía alimentaria. Axilizaremos e eliminaremos burocracia das certificacións 
ecolóxicas dos produtos

• A riqueza xerada no rural, retornará ao rural. Aumentaremos a fiscalidade verde autonómica sobre os 
recursos naturais (minerais, vento, hidroeléctrica, forestal ) para implementar e financiar as medidas de
estímulo do rural

• Dotaremos de recursos tecnolóxicos e acceso a Internet para facilitar o teletraballo.

Con respecto á soberanía alimentaria e a sostibilidade na produción de alimentos:

• Promoveremos a transición á agricultura ecolóxica ata acadar un 30% da superficie agrícola utilizada 
para 2030 e o 100% para 2050. O primeiro paso será a conversión das explotacións a 20 quilómetros de 
zonas protexidas. Fomentaremos solucións para reducir os consumos de auga, pesticidas, herbicidas e 
abonos sintéticos. Identificaremos zonas castigadas ou vulnerables ao cambio climático para 
recuperalas e implantar proxectos comunitarios de agroecoloxía.

• Crearemos un Programa de Comercio Local, Consumo Sustentable e Soberanía alimentaria. Os poderes 
públicos e os seus servizos de comedores priorizarán a compra de ecolóxicos e de produtos de 
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proximidade. Fomentaremos a alimentación sustentable, as canles curtas de comercialización como os
mercados non sedentarios e limitaremos as grandes superficies comerciais. Promoveremos a redución 
de carne e lácteos agroindustriais para substituílos polo consumo de ecolóxicos a un prezo accesible.

• Poremos en marcha un Banco de Sementes público sen animo de lucro en cooperación coa Misión 
Biolóxica de Galicia co único fin de defendernos fronte aos que pretenden monopolizar e privatizar o 
mercado xenético. Deste xeito, recuperaremos especies locais. Eliminaremos os transxénicos

• Limitaremos a gandería intensiva mitigando así os grandes problemas que implica. Fomentaremos 
unha transición cara unha gandería extensiva, en semiliberdade, xa que reducen o uso de antibióticos, 
a amoreamento dos animais, potencian a eliminación da biomasa pola alimentación dos animais, que 
fomentaremos ao marxe de produtos derivados da soia e melloran na calidade dos produtos. 
Crearemos un programa para controlar e reducir as verteduras de xurros, especialmente na Limia.

• Estableceremos unha rede de obradoiros compartidos de conservas e matadoiros móbiles. Os 
produtos resultantes servirán tanto ao autoconsumo como a venda en mercados de proximidade. 
Dotaremos o rural de ferramentas comunitarias para a autoxestión dos seus produtos coa fin de dar 
valor engadido e desestacionalizar os excedentes agrarios. Consensuaremos coas comunidades locais a 
flexibilización das normativas sanitarias dentro do permitido na lexislación europea. Crearemos 
programas de formación das usuarias desa rede sobre seguridade alimentaria, normas legais de 
etiquetado e requisitos legais de comercialización.

• Fomentaremos o cooperativismo e a economía social tanto na produción coma no consumo coa 
finalidade de promover a soberanía alimentaria, redución de custos para as consumidoras e mellora 
nos marxes de beneficios das produtoras. Primaremos a autoxestión con mecanismos participativos e 
os produtos de comercio xusto tanto locais como internacionais. Combateremos o lavado de cara verde
das grandes distribuidoras difundindo información a través de campañas institucionais.
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