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RESUMO EXECUTIVO

As transformacións que experimentou 
a economía e a sociedade galega desde 
mediados do século XX orixinaron un for-
te declive económico e demográfico das 
áreas rurais, paralelo á concentración da 
poboación e a actividade económica nas 
zonas urbanas, especialmente do Eixo At-
lántico. Esa perda de peso acompañouse de 
profundas mudanzas das áreas rurais, tanto 
na súa estrutura demográfica como na base 
económica e na xestión do territorio.
O resultado foi a configuración dun me-

dio rural: i) que continúa ocupando 4/5 do 
territorio pero no que só vive hoxe o 25% 
da poboación; ii) un medio rural cada vez 
máis desagrarizado, no que a maior parte 
dos residentes manteñen algunha vincula-
ción coa propiedade e/ou o traballo da terra 
pero só unha minoría (15% dos ocupados) 
teñen a actividade principal na agricultura; 
iii) un medio rural con notables debilidades 
na súa base económica, debido ás deficien-
cias estruturais do sector agrario e o com-
plexo agroalimentario e ao limitado desen-
volvemento doutras ramas da industria e 
os servizos; iv) un medio rural con enormes 
carencias todavía na dotación de servizos 
para a poboación e as empresas; v) como 
consecuencia de todo iso, un medio rural 
con graves problemas demográficos, pero 
uns problemas que non son orixe senón sín-
toma da súa debilidade; vi) e a última nota a 
salientar é que estamos ante un medio rural 
cada vez máis heteroxéneo, con crecentes 
desigualdades a nivel comarcal, municipal 
e incluso entre as parroquias dun mesmo 
concello, froito de factores endóxenos e da 
inserción nos mercados globais.
Partindo desa realidade, unha estratexia 

para a Galicia rural do século XXI require, de 
entrada, un cambio de enfoque ou paradig-
ma. Necesitamos abandonar a mirada con-
tinua ao pasado e a permanente melancolía, 

que ven presidindo os debates e as políti-
cas públicas nas décadas recentes, o que 
levou a centrarse en medidas “defensivas”, 
dirixidas a frear a crise do medio rural “tradi-
cional” ou a amortiguar as súas consecuen-
cias. Substituíndo iso por unha perspectiva 
de futuro: como configurar, sen renunciar ao 
patrimonio natural e cultural herdado do pa-
sado, un novo rural, un “rural posible” adap-
tado á realidade actual da sociedade galega.
Este novo medio rural, para ser viable, ten 

que cumprir dous requisitos:

a. Ofrecer á poboación rural unhas opor-
tunidades laborais, uns niveis de renda e 
un acceso aos servizos equiparables aos 
das áreas urbanas; en suma, unha igualda-
de real de oportunidades.

b. Ao mesmo tempo, como base para a 
súa viabilidade económica, ese medio rural 
debe ser capaz de responder ás demandas 
actuais da sociedade. Unhas demandas 
que nas últimas décadas, como conse-
cuencia do proceso de urbanización e da 
elevación dos niveis de vida, experimen-
taron fondas transformacións e que pode-
mos clasificar hoxe en catro grupos: 

i) a función tradicional: subministro de 
alimentos, madeira e outras materias pri-
mas; ii) a produción doutros bens e servi-
zos retribuídos polo mercado, que contan 
cunha demanda en expansión (artesanía 
e pequena industria, enerxías renovables, 
turismo e ocio, ...); iii) as funcións ambien-
tais (conservación da paisaxe, auga, aire 
e solo de calidade, mitigación do cambio 
climático, …); e iv) as funcións sociais-te-
rritoriais. En todo caso, hai que ter claro un 
principio: todo o que queiramos que pro-
duza o rural debe ser pagado por alguén e 
polo tanto ha de responder a unha deman-
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da social real (retribuída polo mercado ou 
mediante transferencias públicas).
 
Establecidos eses principios xerais, unha 

estratexia para a Galicia rural do século 
XXI esixe perfilar o seu futuro nunha serie 
de aspectos esenciais: base económica, 
ordenación dos usos do solo, estrutura 
do hábitat, localización das actividades 
económicas e os servizos, organización 
institucional. Este documento intenta 
aportar algunas orientacións e propostas 
para o debate, que poden sintetizarse en 
6 pontos:

1. A necesidade de reforzar a base eco-
nómica das áreas rurais, partindo para 
isto dunha idea: o seu futuro non pode 
apoiarse só na agricultura pero require 
como primeira condición a consolida-
ción dunha base agroalimentaria e fo-
restal sólida. O problema de fondo é que 
o rural xa non é só nen principalmente 
agrario pero “aínda non é outra cousa”. 
Polo que é preciso configurar unha nova 
base económica, adaptada ás potencia-
lidades e condicións de cada comarca.

2. Á hora de perfilar o futuro económico 
das áreas rurais e as políticas públicas 
aplicadas, emerxen diversas cuestións, 
entre as que cabe destacar o dilema en-
tre maximizar o crecemento económico 
ou priorizar unha mellor distribución dos 
resultados dese crecemento.

3. En todo caso, un elemento esen-
cial da Galicia rural do século XXI ten 
que ser a ordenación dos usos do solo. 
Unha ordenación que impulse as com-
plementariedades e regule os conflictos 
cada vez maiores que van existir entre 
diferentes actividades e usos do territo-

rio; incorporando tamén unha adecua-
da delimitación e mecanismos de apoio 
aos espazos naturais protexidos.

4. No relativo á estrutura do hábitat e a 
localización das actividades económicas 
e os servizos públicos, a consolidación 
dun “rural posible” esixe favorecer o re-
forzamento das cabeceiras comarcais e 
municipais, de núcleos intermedios que 
operen como soporte do espazo rural 
próximo. O que deberá acompañarse 
dunha rede de transporte público que fa-
cilite a mobilidade da poboación e o seu 
acceso a eses núcleos. 

5. Esa organización territorial ten que 
sustentarse nun modelo de goberno e 
xestión adaptado ao medio rural do sécu-
lo XXI, que é moi diferente do de media-
dos do século XIX (cando foi aprobado o 
actual mapa municipal). Á marxe da forma 
concreta en que iso se plasme na estru-
tura administrativa (novo mapa municipal 
ou ben mancomunación obrigatoria de 
servizos nun proceso de comarcalización 
real), o relevante é o criterio de fondo: a 
organización dos servizos, o deseño das 
infraestruturas e tamén a ordenación dos 
usos do solo e da localización das activi-
dades económicas deben facerse a unha 
escala superior aos actuais concellos.

6. Finalmente,  a Galicia rural do sécu-
lo XXI require organizar as novas formas 
de relación entre poboación rural e es-
pazo rural, plasmando iso no marco ins-
titucional e nas políticas públicas. E ta-
mén establecer un novo equilibrio entre 
os propietarios e os usuarios das terras, 
priorizando o adecuado aproveitamen-
to das superficies frente aos dereitos de 
propiedade.
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A mediados do século XX Galicia era 
aínda unha sociedade abrumadoramen-
te rural e cun medio rural esencialmente 
agrario. Resumido en dúas cifras, en 1950, 
segundo o Censo de poboación dese ano, 
o 80% da poboación vivía no medio rural 
e dela o 90% traballaba na agricultura; o 
que facía que máis do 70% da poboación 
ocupada total tivera a súa actividade ex-
clusiva ou principal no sector agrario.

Se a agricultura constituía a base da 
sociedade rural, e da maior parte da so-
ciedade galega, a realidade que encontrá-
bamos neste sector pode sintetizarse en 
dúas notas: unha estrutura de pequenos 
agricultores que accederan tardíamente, 
nos 70 anos anteriores, á plena propie-
dade das terras; uns sistemas produtivos 
caracterizados pola forte intensidade en 
man de obra e o limitado uso de insumos 
externos –de orixe industrial-, un sistema 
agrario que facía un uso intensivo do fac-
tor traballo e caracterizado polo policulti-
vo-gandeiría, tendo ademais un soporte 
fundamental nas terras de monte. 

Ese sistema agrario, perfeccionado ao 
longo da época contemporánea, permitía 
un aproveitamento racional dos recursos 
do agro galego, e un aproveitamento ta-
mén, nos termos actuais, sustentable des-
de o punto de vista ambiental. Pero tiña 
unha limitación fundamental: ofrecía uns 
baixísimos niveis de produtividade e ren-
da por traballador. A tecnoloxía disponible 
posibilitaba uns elevados rendementos 
por	unidade	de	superficie;	pero	baseados	
en altas doses de traballo por hectárea, de 
onde resultaba unha baixa produción por 

persoa.
Esa realidade mudou de forma radical 

nos últimos 60 anos. Sen deternos nun-
ha análise detallada, podemos resumir as 
transformacións experimentadas neste 
período polo medio rural galego e a súa 
realidade actual nas sete notas que expo-
ñemos a continuación.

1.1. Forte declive económico e 
demográfico das áreas rurais

O primeiro a salientar é o forte declive 
económico	 e	 demográfico	 das	 áreas	 ru-
rais, que se acompañou dunha crecente 
concentración da poboación e a activida-
de económica nas zonas urbanas, espe-
cialmente do Eixo Atlántico. A orixe última 
desas mudanzas, en concreto da regre-
sión	 demográfica	 da	maioría	 das	 comar-
cas rurais, hai que buscala na dinámica do 
emprego.

Por un lado, asistimos a unha fortísima 
caída do emprego agrario. A poboación 
ocupada no sector reduciuse no perío-
do 1950-2015 nun 95% (de 827.000 a 
45.600	persoas);	 o	 que	 significa,	 noutras	
palabras, que hoxe queda unicamente 1 
de cada 20 agricultores que había a me-
diados do século XX. Só nos últimos 30 
anos, no período transcorrido desde a in-
tegración na Unión Europea, esa redución 
foi de case o 90%: de 415.100 ocupados 
en 1985 a 45.600 en 2015. O que levou 
a unha diminución paralela do seu peso 
relativo: a porcentaxe do emprego agrario 

1. Onde estamos? As mudanzas experimentadas polo medio 
rural galego e a súa realidade actual
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no emprego total baixou do 70% en 1950 
ao 4,5% na actualidade, unha cifra esta 
última similar á media da UE-28. En suma, 
Galicia rexistrou no último medio século 
unha desagrarización tardía pero abrupta, 
ao concentrarse en 60 anos unha caída 
do emprego agrario que nos países máis 
desenvolvidos se fora graduando ao longo 
dun século e medio ou dous séculos.

O outro feito a salientar na dinámica do 
emprego nas áreas rurais foi o limitado 
desenvolvemento da industria agroalimen-
taria e doutras ramas industriais e de servi-
zos. O que provocou que a contracción da 
man de obra agraria só fora compensada 
en pequena medida pola xeración de pos-
tos de traballo noutras actividades (López 
Iglesias e Pérez Fra, 2004). Neste sentido, 
a	especificidade	galega	respecto	a	outros	
países europeos que presentan unha di-
námica máis favorable da poboación rural 
nas décadas recentes non está principal-
mente na caída do emprego agrario (aínda 
que esta alcanzou unha intensidade cla-
ramente superior á media española e eu-
ropea), senón na debilidade do desenvol-
vemento das actividades industriais e de 
servizos no medio rural.
O	 resultado	final	 é	que,	 se	nos	últimos	

60 anos o emprego total en Galicia per-
maneceu estancado ou sufriu unha mo-
derada diminución, iso esconde uns enor-
mes contrastes territoriais: incremento do 
emprego nos núcleos urbanos e nas zo-
nas periurbanas e forte contracción nas 
áreas rurais, especialmente naquelas cun-
ha	base	 económica	menos	diversificada.	
Sendo esa dinámica do emprego a que 
está na orixe, e constitúe o motor último, 
das mudanzas observadas na distribución 
espacial da poboación.

A consecuencia dese proceso é que Ga-
licia xa non é hoxe un País, unha socieda-
de, rural como sigue instalado no imaxi-
nario colectivo. Na realidade o medio rural 
continúa ocupando a maior parte do terri-
torio (máis do 75%), pero nel habita me-
nos do 25% da poboación (López Iglesias 
e Pérez Fra, 2004).

1.2.Progresiva desagrarización do 
medio rural

A segunda nota a destacar é a progresi-
va desagrarización do medio rural. A per-
da	de	peso	demográfico	e	económico	das	
áreas rurais acompañouse dunha crecen-
te desagrarización, a redución da impor-
tancia da actividade agraria nestas áreas. 
De tal modo que hoxe o rural galego xa 
non é, de forma exclusiva nen sequera 
principalmente, agrario.

Esta realidade aparece ilustrada polos 
datos referidos á estrutura do emprego. 
En 2001, segundo unha estimación ba-
seada no Censo de poboación dese ano, 
os concellos rurais, que ocupaban o 72% 
do territorio, só contaban co 23% dos 
habitantes; pero, ademais, da poboación 
rural que traballa só o 25% tiña a activida-
de principal na agricultura (López Iglesias 
e Pérez Fra, 2004). E unha imaxe similar 
ou aínda máis acentuada derívase dos 
datos	máis	recentes	sobre	a	clasificación	
dos concellos segundo o grao de urba-
nización, elaborada polo Instituto Galego 
de Estatística (IGE) en base á metodoloxía 
proposta polo Eurostat. Os que cabe cata-
logar como municipios rurais (as denomi-
nadas Zonas Pouco Poboadas) ocupan en 
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2016 o 79,8% do territorio pero só contan 
co	27,1%	dos	habitantes.	E	dos	afiliados	á	
Seguridade Social residentes nestes mu-
nicipios unicamente o 14,3% teñen a ocu-
pación principal en actividades agrarias 
e pesqueiras; o 9,8% traballan na cons-
trución, 15,3% na industria e 60,5% no 
sector servizos (IGE, 2017). Dentro deste 
conxunto, os concellos máis puramente 
rurais,	 os	 clasificados	 como	 Zonas	 Pou-
co Poboadas de baixa densidade (ZPP 
baixa), cubren o 63,0% do territorio pero 
neles só reside o 14,9% da poboación; 
e mesmo aquí os que traballan principal-
mente na agricultura constitúen unha mi-
noria,	o	18,2%	dos	afiliados	á	Seguridade	
Social (IGE, 2017).

Que o rural xa non é só nen principal-
mente agrario constátase tamén noutros 
indicadores, como a estrutura sectorial do 
PIB, as fontes de renda dos residentes e 
mesmo a utilización do espazo. Neste úl-
timo aspecto, os agricultores só xestionan 
hoxe en Galicia o 31% do territorio, e uni-
camente o 22% está dedicado a cultivos 
e pastos. Do restante 69% do territorio, o 
39% son terras forestais ou abandonadas 
en mans de propietarios non agricultores, 
o 23% pertence a Comunidades de Mon-
tes Veciñais en Man Común, e queda un 
7% dedicado a usos urbanos, vías de co-
municación e outros terreos non agrarios.

Convén facer, iso si, unha matización. O 
feito de que a desagrarización sexa aquí un 
fenómeno recente e que se operou partin-
do dunha estrutura de pequenos propieta-
rios provoca que, frente á limitada impor-
tancia da agricultura como profesión, unha 
boa parte da poboación siga mantendo 
algunha vinculación coa propiedade e/ou 
o traballo da terra. Algunhas cifras abon-

dan para ilustrar esa realidade. Segundo 
os datos do Catastro, actualmente existen 
en Galicia ao redor de 1.670.000 propieta-
rios	de	fincas	rústicas,	polo	que	a	inmensa	
maioría da poboación segue vinculada á 
terra en tanto que propietarios. Por outro 
lado, de acordo coa Enquisa sobre a Es-
trutura das Explotacións de 2013, conta-
mos cunhas 78.000 explotacións agrarias, 
o	que	significa	que	hai	unhas	80.000	fami-
lias	 ligadas	de	modo	significativo	ao	 tra-
ballo da terra. Pero as familias que traba-
llan e viven principalmente da agricultura 
limítanse a unhas 25.000.

Con esas precisións, hai que reiterar que 
a segunda mudanza esencial consistiu na 
crecente desagrarización do medio ru-
ral, na desaparición da identidade medio 
rural = agricultura que, con matices, de-
finía	a	 realidade	até	mediados	do	século	
XX. Neste aspecto o problema de fondo, 
como despois desenvolveremos, radica 
en que o medio rural xa non é só nen prin-
cipalmente agrario pero aínda non é outra 
cousa.

1.3. Déficits estruturais do sector 
agrario e o complexo agroalimenta-
rio

A terceira nota a salientar é o mante-
mento	de	fortes	deficiencias	estruturais	no	
sector agrario e unha debilidade do com-
plexo agroalimentario, como elemento 
central que ven lastrando a dinámica das 
áreas rurais.

A pesar das intensas transformacións 
das últimas décadas, o sector agrario 
continúa	presentando	 fortes	deficiencias,	
derivadas	sobre	todo	dos	déficits	na	base	
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territorial das explotacións (reducida su-
perficie,	 acusada	 fragmentación	 parcela-
ria)	 e	nos	usos	da	 terra.	O	que	se	 reflic-
te nunha baixa produtividade do traballo, 
tanto no contexto español como no euro-
peo. Neste aspecto a intensa diminución 
da man de obra e o proceso paralelo de 
substitución de traballo por capital po-
sibilitaron unha mellora considerable da 
produtividade dos que permanecen no 
sector; pero, ainda así, esa produtividade 
(VEB/ocupado) limítase hoxe ao 80% da 
media da agricultura española e a unha 
porcentaxe similar da produtividade me-
dia na economía galega (López Iglesias, 
2017).

Debemos destacar ao respecto que o 
problema central da agricultura galega, 
no	 relativo	 á	 eficiencia	 produtiva,	 é	 que	
se están aplicando doses crecentes de 
capital e unha tecnoloxía moderna sobre 
unha base territorial que mantén enormes 
deficiencias	e	non	se	transformou	ao	mes-
mo ritmo. Feito que limita o rendemento 
obtido deses bens de capital (como se 
constata de forma paradigmática para a 
maquinaria). Polo tanto, non estamos xa 
ante un problema de dotación de facto-
res, como sucedía hai 30 anos (un exceso 
de man de obra e unha escasez de capi-
tal); senón que o baixo nivel que continúa 
presentando a produtividade do traballo 
obedece esencialmente a un problema de 
eficiencia	no	uso	dos	factores	produtivos,	
relacionado	 coas	 deficiencias	 estruturais	
do sector.
A	 esas	 deficiencias	 do	 sector	 agrario	

únese un problema máis grave se cabe, a 
debilidade da industria agroalimentaria, o 
que ten limitado o emprego e o valor en-
gadido xerado nas áreas rurais polo com-

plexo agroalimentario (o conxunto for-
mado polo sector agrario e as industrias 
transformadoras dos seus produtos) (Si-
neiro, 2006). O complexo agroalimentario 
galego sigue centrado hoxe na produción 
de materias primas, sendo limitado o des-
envolvemento da industria transformado-
ra. Así, en 2014 a industria agroalimenta-
ria unicamente aportaba o 36,2% do VEB 
do complexo, porcentaxe só lixeiramente 
superior á de 1995 (32,4%). Isto contras-
ta co que se observa nos países do noso 
entorno, nos que o habitual é que o valor 
xerado na transformación das materias 
primas agrarias supere o da agricultura. 
Expresado en cifras, mentres en Galicia a 
industria agroalimentaria só engade 0,57 
euros a cada euro de VEB de produción 
agraria, en España e na UE-28 a cifra su-
pera 1 euro e nos países europeos máis 
desenvolvidos aproxímase a 2 euros (Ló-
pez Iglesias, 2017). 
O	 resultado	 final	 desas	 deficiencias	 no	

sector agrario e na industria agroalimen-
taria plásmase nun dato que pode sor-
prender aos non especialistas: nas tres 
últimas décadas, desde que contamos 
con estatísticas ao respecto, Galicia ven 
rexistrando de modo permanente unha 
balanza	agroalimentaria	deficitaria;	a	pro-
dución non cubre o consumo (en agudo 
contraste co que sucede no ámbito pes-
queiro). Computando o comercio co res-
to de España e co estranxeiro, só somos 
exportadores netos de materias primas 
gandeiras (leite e gando) e de derivados 
simples (leite envasado, carne elabora-
da e en conserva). E iso vese máis que 
contrarrestado polas importacións netas 
de todos os demais produtos. Destacan 
sobre todo as importacións de cereais e 
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outros produtos vexetais para consumo 
humano e alimentación do gando, aceites 
e graxas, produtos cárnicos e viño. Pero 
o	 déficit	 alcanza	 tamén	 cuantías	 signifi-
cativas nos derivados lácteos e xeados, 
produtos para a alimentación do gando, 
froitas e hortalizas preparadas e en con-
serva e outras bebidas alcohólicas (López 
Iglesias, 2017; Valdés Paços e López Igle-
sias, 2008).

Estamos así ante a situación paradoxal 
dun País supostamente agrario, segundo 
o imaxinario colectivo, que é incapaz de 
producir os alimentos de orixe agraria que 
consume. Unha situación chamativa que 
se	explica	polo	aproveitamento	moi	defi-
ciente dos recursos produtivos cos que 
contamos (en especial a terra) e pola debi-
lidade das estruturas de comercialización 
e transformación industrial.

1.4. Un medio rural no que persisten 
baixos niveis de PIB/ habitante

A baixa produtividade do traballo no 
sector agrario, polas razóns citadas, uni-
da ao limitado desenvolvemento das acti-
vidades industriais e terciarias, provocan 
que os concellos rurais rexistren en xeral 
un baixo PIB por habitante. A situación 
é menos desfavorable, máis próxima á 
das áreas urbanas, se en vez de tomar a 
produción	 xerada	 nos	 fixamos	 na	 renda	
disponible (a capacidade de gasto das 
familias). Pero isto lógrase a costa dun-
ha forte dependencia das transferencias. 
Historicamente foron as transferencias 
privadas recibidas do exterior, as reme-
sas da emigración, as que posibilitaron un 

incremento da renda das familias rurais, 
mentres que nas tres últimas décadas ese 
papel pasou a ser xogado fundamental-
mente polas transferencias sociais desde 
o sector público, sobre todo  as pensións 
da Seguridade Social.

En concreto, segundo as estimacións 
do IGE para 2009 a renda primaria por 
habitante (a obtida pola participación na 
produción de bens e servizos) limitábase 
de media nos concellos rurais ao 71,4% 
do promedio de Galicia, en tanto que o ni-
vel relativo da renda disponible ascendía 
ao 83,3%, e en moitos destes concellos 
aproximábase e nalgúns mesmo supera-
ba a media galega (IGE, 2017). 

1.5. Deficiencias no acceso aos servi-
zos para a poboación e as empresas

Tan relevante como a debilidade do teci-
do produtivo é que temos un medio rural 
que, a comezos do século XXI, continúa 
rexistrando	enormes	deficiencias	no	acce-
so aos servizos básicos para a poboación 
e as empresas (sanidade, educación, 
atención á infancia e á poboación depen-
dente, acceso ás TIC, ...).

Problema este moi ligado a unha estru-
tura do hábitat á que despois nos referi-
remos, pero sobre a que adiantamos que, 
ao noso entender, é insostible no contexto 
actual. Hai que cuestionarse neste senti-
do se resulta viable a medio prazo manter 
unha estrutura con 30.000 entidades de 
poboación, habitadas permanentemente 
e asegurando para todas elas un acceso 
adecuado aos servizos que hoxe se con-
sideran imprescindibles.
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1.6. Un medio rural con graves 
problemas demográficos

O medio rural galego arrastra uns fortes 
problemas	 demográficos,	 pero	 uns	 pro-
blemas, convén recalcalo, que non son 
causa senón consecuencia das debilida-
des na base económica e no acceso aos 
servizos das áreas rurais.

Os datos son sobradamente coñecidos. 
A maioría das comarcas rurais, coa ex-
cepción das situadas no entorno das ci-
dades e o Eixo Atlántico, veñen sufrindo 
un despoboamento xeneralizado, se ben 
con intensidades variables. Cunha preci-
sión importante: nos tres últimos dece-
nios ese despoboamento xa non se debe 
principalmente	 aos	 fluxos	 migratorios,	
senón ao saldo vexetativo. En concreto, 
o panorama pode resumirse así: crece-
mento natural fortemente negativo (morre 
moita máis xente da que nace); persis-
tencia dunha emigración cara ás áreas 
urbanas galegas e nalgunhas comarcas 
tamén para outras zonas de España; li-
xeiro papel estabilizador, en cambio, dos 
fluxos	migratorios	 co	 estranxeiro	 grazas	
á chegada de emigrantes retornados e 
en menor medida de inmigrantes propia-
mente ditos. 

O resultado nas décadas recentes é un 
saldo migratorio global levemente positi-
vo na maioría dos concellos rurais, pero 
que só compensa unha pequena parte 
do balance negativo entre nacementos e 
defuncións. Esa dinámica implica que a 
maioría destes concellos están sumidos 
nunha	regresión	demográfica	dificilmente	
reversible: aínda que cesara totalmente a 
emigración de xente nova, seguirían per-

dendo habitantes debido ao crecemento 
natural negativo (provocado polo acusa-
do envellecemento).

Esas pautas son sobradamente coñe-
cidas. O que queremos salientar é que a 
solución	a	eses	problemas	demográficos	
non está na demografía (por exemplo, 
nun eventual repunte da fecundidade). Se 
se	pretende	frear	a	regresión	demográfica	
das áreas rurais a actuación debe cen-
trarse nas variables socioeconómicas, na 
mellora das oportunidades de emprego e 
do acceso aos servizos.

1.7. Un medio rural cada vez máis 
heteroxéneo

A última nota a destacar é que o que 
encontramos hoxe en Galicia é un me-
dio rural cada vez máis heteroxéneo. Esa 
heteroxeneidade constátase no sector 
agrario, no que as transformacións das 
últimas décadas foron levando a unha 
diferenciación cada vez maior, tanto do 
punto de vista social (entre estratos de ex-
plotacións) como no plano territorial (en-
tre comarcas). Centrándonos na primeira 
perspectiva, a imaxe do sector continúa 
dominada pola existencia dun elevado 
número de pequenas explotacións, pero 
sobre elas cómpre facer dúas precisións. 
Estas son relevantes en termos sociais 
e polas funcións que cumpren desde o 
ponto de vista ambiental e territorial (con-
tribución ao mantemento da paisaxe e á 
fixación	 de	 poboación	 nas	 áreas	 rurais),	
mais o seu peso na produción é moi li-
mitado. Por outro lado, trátase de explo-
tacións que na maioría dos casos están 
en mans de agricultores xubilados ou 
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de familias que traballan principalmente 
noutras actividades, polo que os ingresos 
derivados da agricultura teñen un carác-
ter secundario.

Concretamente, segundo os datos da 
Enquisa sobre a estrutura das explota-
cións agrarias de 2013, as explotacións 
que obteñen unha produción anual infe-
rior a 4.800 euros son case a metade das 
existentes no noso agro (38.500, dun to-
tal de 78.400) e contan con máis de 1/3 
da man de obra, polo que conservan un 
peso social importante; pero unicamente 
xestionan o 15% das terras de cultivos e 
pastos (SAU) e aportan o 3,5% do out-
put. Se a ese grupo unimos o intervalo 
seguinte, as explotacións cunha produ-
ción anual inferior a 9.600 euros consti-
túen 2/3 do total e concentran a metade 
do emprego agrario, pero só contan co 
25% da SAU e xeran o 7,4% da produ-
ción	(gráfico	1).

No extremo contrario, as mudanzas dos 
últimos decenios levaron á consolidación 
dun segmento de explotacións medianas 
e grandes, minoritarias en número pero 
que son xa as que xogan o papel central 
na xestión do territorio e sobre todo na xe-
ración	do	output;	configurándose	como	o	
“núcleo duro” da agricultura galega, do que 
vai depender o futuro produtivo do sector. 
Este	“núcleo	duro”	pode	identificarse	coas	
unidades que en 2013 obtiñan unha pro-
dución anual (ingresos brutos) superior a 
48.000 euros. Trátase dunhas 10.000 ex-
plotacións, 13% do total, nas que está 1/4 
da man de obra agraria; pero concentran 
o 43% das terras de cultivos e pastos e 
aportan	máis	de	3/4	da	produción	(gráfico	
1). Este conxunto, o segmento máis pro-
fesional da nosa agricultura, concéntrase 

nas ramas bovinas e fundamentalmente 
no leite: das 10.000 explotacións dese 
tamaño, o 65% pertencen á Orientación 
Técnico-Económica “bovino de leite”.

Estamos aquí ante unidades produtivas 
cunha dimensión económica que multipli-
ca por 6 a media do sector e unha pro-
dutividade do traballo que triplica a me-
dia, aproximándose aos estándares das 
explotacións profesionais europeas. Pero 
en 2013 só daban emprego a uns 20.000 
traballadores a tempo completo e xestio-
naban	unha	superficie	agraria	de	280.000	
hectáreas (10% do territorio); estando 
concentradas ademais en determinadas 
áreas, as comarcas gandeiras da metade 
septentrional (interior das provincias de 
A Coruña e Lugo e comarca do Deza en 
Pontevedra). Datos que ilustran as súas li-
mitacións para converterse a medio e lon-
go prazo no sustento único do noso agro, 
sobre	 todo	 no	 referido	 á	 fixación	 de	 po-
boación e a xestión do territorio.

Nun plano máis xeral constátase unha 
crecente heteroxeneidade das áreas ru-
rais, a nivel comarcal, municipal e mesmo 
entre as parroquias dun mesmo concello. 
Heteroxeneidade orixinada por:

a. A diferenciación espacial do sector 
agrario, no que respecta ás liñas de espe-
cialización, o nivel tecnolóxico, o tamaño 
das explotacións, ... .

b. E sobre todo o desenvolvemento moi 
desigual das oportunidades de emprego 
en actividades industriais e de servizos. 
Oportunidades condicionadas pola diná-
mica empresarial local e tamén, cada vez 
máis, pola proximidade a mercados de 
traballo urbanos.
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Porcentaxe de cada estrato no nº de explotacións, a superficie agraria (SAU), a man 
de obra (UTA) e a produción (PE)

Gráfico 1. Estrutura das explotacións agrarias por estratos 
de dimensión económica. Galicia  2013 

Expresado de forma simple, a estrutura 
demográfica	e	socioeconómica	das	áreas	
rurais tendeu a facerse nas décadas re-
centes cada vez máis desigual, en función 
de factores endóxenos e da capacida-
de para inserirse nos mercados globais. 
Neste sentido, hai que mencionar en con-

creto	a	relevancia	crecente	dos	fluxos	de	
mobilidade diaria entre o lugar de resi-
dencia e o de traballo; que está levando 
á conversión de moitas áreas rurais, ubi-
cadas na proximidade das cidades ou de 
cabeceiras comarcais, en espazos cunha 
función esencialmente residencial.
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(PE)	  

Nº de explotacións UTA SAU PE 
Dimensión económica das explotacións  (produción estándar anual, en euros) 

Fonte: Elaboración propia a partir de INE,  Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2013.
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Figura 1. As tres Galicias rurais 
que podemos diferenciar na 

actualidade

O panorama resultante pode re-
sumirse	 na	 configuración	 non	 de	
dúas senón de tres Galicias, que se 
corresponden tamén con tres Gali-
cias	rurais	(figura	1):

Fonte: Fernández e Peón (2017).  
    
Nota: Os detalles sobre o método de elaboración 
desta tipoloxía e as características dos diferentes 
grupos de municipios poden verse na citada publi-
cación.

EIXO ATLÁNTICO

GALICIA INTERIOR 
OU CENTRAL

ALTA MONTAÑA
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i.  As áreas rurais do Eixo Atlántico: 
comarcas	periurbanas,	baixo	a	 influen-
cia dos mercados de traballo das cida-
des e zonas urbanas deste corredor.

ii. As comarcas do interior de Galicia, 
caracterizadas en xeral por unha base 
agraria, en especial gandeira, de certa 
solidez e/ou a proximidade a cidades e 
cabeceiras comarcais cun importante 
poder de atracción.

iii. As zonas de montaña das Serras 
Orientais de Lugo, metade oriental e sur 
de Ourense e Dorsal Galega. Ubicadas 
lonxe dos principais núcleos urbanos 
do País, é aquí onde encontramos un 
proceso de despoboamento máis avan-
zado	e	dificilmente	reversible,	asociado	
á extrema debilidade da súa base eco-
nómico-produtiva.

Como indicamos, esa diferenciación 
dos territorios rurais obedece á dinámica 
empresarial local pero tamén, e cunha im-
portancia	crecente,	aos	fluxos	de	mobili-
dade diaria entre o concello de residencia 
e o de traballo, especialmente no entorno 
das principais áreas urbanas. Concreta-
mente, segundo o Censo de poboación 
de 2001 o 37,8% das persoas ocupadas 
en Galicia traballaban nun municipio di-
ferente ao de residencia, porcentaxe que 
en	2011	aumentou	até	o	42,8%.	Na	figu-
ra	2	aparecen	representados	os	fluxos	de	
mobilidade diaria por razóns de traba-
llo en 2001. Destacan os rexistrados ao 
longo do Eixo Atlántico e as áreas rurais 
próximas, pero tamén podemos observar 
o poder de atracción que teñen as dúas 

capitais provinciais do interior (Lugo e 
Ourense) e certas cabeceiras comarcais; 
o que contribúe ao sostemento demográ-
fico	das	áreas	rurais	do	seu	hinterland.

As diferentes dinámicas territoriais, de-
rivadas tanto da evolución das activida-
des agro-gandeiras e forestais como da 
maior ou menor expansión dos usos ur-
banos	 e	 industriais,	 teñen	 o	 seu	 reflexo	
nos enormes contrastes que se consta-
tan	nos	usos	da	terra.	Na	figura	3	recólle-
se unha tipoloxía das parroquias segun-
do as tendencias deses usos no período 
1985-2005. Para o conxunto de Galicia a 
evolución	 neste	 período	 estivo	 definida	
por catro notas: retroceso dos cultivos e 
pastos,	 redución	 tamén	da	superficie	de	
mato,	 incremento	da	superficie	arborada	
e expansión maior do territorio ocupado 
por infraestruturas e áreas urbanizadas. 

Pois ben, cando descendemos á diná-
mica a nivel parroquial encontramos de 
novo as tres Galicias rurais, cun panora-
ma que presenta notables paralelismos 
co	que	vimos	na	figura	1.	No	relativo	aos	
usos do solo esas tres Galicias rurais son: 
o rural urbanizado e forestado, caracte-
rístico do Eixo Atlántico e a franxa cos-
teira; o rural activo, integrado polas áreas 
–principalmente do interior de A Coruña e 
Lugo- que presentan unha expansión re-
cente e un elevado peso do espazo agra-
rio; e o rural abandonado, que ocupa as 
Serras Orientais de Lugo, a Dorsal Galega 
e a maior parte da provincia de Ourense 
(Corbelle e Crecente, 2014). Tres conxun-
tos que, en liñas xerais, se corresponden, 
respectivamente, co Eixo Atlántico, a Ga-
licia	Interior	e	a	Alta	Montaña	(ver	figuras	
1 e 3).
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Figura 2. Fluxos de mobilidade diaria entre o concello de 
residencia e o de traballo. Censo de poboación de 2001

Fonte: IGVS (2008).



Documento 22

17

Novembro de 2017

Figura 3. Tipoloxía das parroquias segundo as tendencias 
dos usos do solo 1985-2005

Fonte: Corbelle e Crecente (2014).
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Partindo da realidade actual, unha es-
tratexia para a Galicia rural do século XXI 
require, en primeiro lugar, un cambio de 
enfoque ou paradigma respecto ás direc-
trices que viñeron presidindo as políticas 
públicas nas décadas recentes. Estas polí-
ticas caracterizáronse en xeral por un “en-
foque	 defensivo”,	 tendo	 como	 finalidade	
frear o retroceso do medio rural tradicio-
nal ou amortiguar as súas consecuencias; 
investindo para iso cuantiosos fondos pú-
blicos en actividades económicas e sobre 
todo en infraestruturas cunha rentabilida-
de social dubidosa.

O necesario cambio de paradigma im-
plica abandonar esa mirada continua ao 
pasado e a permanente melancolía polo 
que foi o noso mundo rural (idealizado con 
moita frecuencia), o que leva a centrar as 
enerxías en “salvar o que se poda” dunha 
realidade que non vai volver. Substituíndo 
iso por unha perspectiva de futuro: a con-
figuración	dun	“rural	posible”,	adaptado	ás	
condicións e demandas actuais da socie-
dade galega.

O obxectivo ten que ser, sobre a base do 
patrimonio natural e cultural herdado do 
pasado e contando coa implicación acti-
va dos seus habitantes, avanzar na cons-
trución dun novo medio rural adaptado ao 
século XXI. Un novo medio rural que, para 
ser viable económica e socialmente, debe 
cumprir dous grandes requisitos:

a. Ofrecer aos agricultores e ao conxun-
to da poboación rural unhas oportunida-
des laborais, uns niveis de renda e unha 
calidade de vida (un acceso aos servizos) 
equiparables aos das áreas urbanas. En 
suma, facer posible unha igualdade real 

de oportunidades para os habitantes das 
zonas rurais.

b. Ao mesmo tempo, como base para 
a xeración de emprego e renda nestes 
territorios, é necesario que o medio rural 
responda ás demandas actuais da socie-
dade. Unhas demandas que nas últimas 
décadas, como consecuencia do proceso 
de urbanización e da elevación dos niveis 
de vida, experimentaron fondas transfor-
macións	e	que	podemos	clasificar	en	catro	
grupos:

i. As funcións tradicionais: subministro 
de alimentos, madeira e outras materias 
primas. Funcións que están adquirindo 
unha importancia renovada nos comezos 
do	século	XXI,	ao	tempo	que	se	modifican	
polas mudanzas no consumo alimentario 
(atención crecente á saúde e seguridade 
dos alimentos, demanda de produtos di-
ferenciados e de calidade, ...).

ii. Subministro doutros bens e servizos 
retribuídos polo mercado, que contan 
cunha demanda en expansión: produtos 
derivados da artesanía e a pequena in-
dustria local, enerxías renovables, servi-
zos relacionados co turismo e o ocio, ... .

iii. Funcións ambientais: conservación 
da paisaxe, auga, aire e solo de calidade, 
ecosistemas, biodiversidade, mitigación 
do cambio climático.

iv. Funcións sociais-territoriais: conser-
vación do patrimonio cultural, contribu-
ción	 á	 fixación	 de	 poboación	 nas	 áreas	
rurais e ao equilibrio territorial.

2. Bases para unha estratexia de futuro: un novo 
medio rural adaptado ao século XXI
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Deses catro tipos de demandas, os 
dous primeiros implican a produción de 
bens e servizos con destino ao mercado. 
Polo tanto, o seu futuro dependerá da 
capacidade da poboación e as empresas 
do medio rural para elaborar produtos en 
condicións adecuadas de calidade e pre-
zo, ben sexa con destino a mercados lo-
cais, de ámbito galego, español ou mes-
mo internacionais. 

Pero os outros dous tipos de funcións 
(ambientais e sociais-territoriais) non son 
remuneradas polo mercado, ao tratarse de 
bens públicos nos que se dan as caracte-
rísticas de non rivalidade (o feito de que 
alguén os consuma non reduce a posibili-
dade do seu disfrute por outras persoas) e 
non exclusividade (non é posible excluír a 
ninguén do seu disfrute ou consumo). En 
consecuencia, estas funcións só poden ser 
retribuídas polo conxunto da sociedade a 
través de transferencias públicas, concibi-
das non como “axudas aos pobres rurais” 
senón como remuneración duns servizos, 
demandados socialmente, que non paga 
o mercado. Noutras palabras, a provisión 
destes bens públicos, non remunerados 
ou	 insuficientemente	 remunerados	 polo	
mercado, esixe unha intervención das Ad-
ministracións Públicas (ao nivel institucio-
nal que corresponda). Tanto de maneira 
directa, mediante axudas económicas aos 
propietarios de terras e outros axentes im-
plicados, como de modo indirecto, apoian-
do modelos de produción que garantan a 
provisión desas funcións e, por tanto, un 
desenvolvemento rural sustentable (Andra-
de e Vázquez, 2016).

En todo caso, cómpre ter claro un prin-
cipio fundamental: todo o que queiramos 
que produza o medio rural ten que ser 
pagado por alguén e polo tanto ha de 
responder a unha demanda social real 
(retribuída polo mercado ou mediante 
transferencias públicas). 

Non serven os aproveitamentos ou 
restricións que se pretenden impo-
ñer aos propietarios das terras e aos 
habitantes das áreas rurais sen unha 
adecuada retribución. Pero, en senti-
do contrario, tampouco as alternativas 
puramente voluntaristas, que carecen 
de viabilidade económica e non respon-
den tampouco a unha demanda social 
de certa entidade con posibilidades de 
ser retribuída a través de transferen-
cias públicas. Neste sentido, á hora de 
impulsar a produción de determinados 
bens e servizos, de planificar alterna-
tivas produtivas, a atención non debe 
centrarse só, como sucede con frecuen-
cia, nos factores de oferta (que está en 
condicións de producir o noso medio 
rural ?). Senón que é imprescindible ter 
en conta, e avaliar de forma realista, a 
demanda que existe –ou pode existir 
no futuro- para eses bens e servizos. O 
enfoque endóxeno do desenvolvemento 
rural, baseado no aproveitamento dos 
recursos de cada territorio e na inicia-
tiva dos actores locais, constitúe unha 
perspectiva adecuada; pero sempre que 
se acompañe de diagnósticos realistas 
sobre as tendencias dos mercados e a 
viabilidade conseguinte dos proxectos 
empresariais.
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Establecidos eses principios xerais, o 
deseño dunha estratexia para a Galicia ru-
ral	do	século	XXI	esixe	perfilar	o	que	pre-
tendemos que sexa o seu futuro nunha 
serie de aspectos esenciais: a base eco-
nómica, a ordenación dos usos do solo, 
a estrutura do hábitat, a localización das 
actividades económicas e os servizos, a 
organización institucional. A continuación 
abordamos eses diferentes aspectos, non 
coa pretensión de aportar propostas pe-
chadas senón certas orientacións, poñen-
do ao mesmo tempo sobre a mesa as prin-
cipais cuestións a decidir.

3.1. O papel da agricultura e outras 
actividades. Que futuro económico 
para as áreas rurais ?

O medio rural non pode apoiarse só na 
agricultura, pero require unha base agro-
alimentaria e forestal sólida

A primeira idea a salientar é que, falando 
nun	plano	xeral,	a	diversificación	económi-
ca das áreas rurais constitúe unha nece-
sidade se queremos evitar, ou ao menos 
frear, a regresión económica e demográ-
fica	destes	áreas.	A	explicación	é	simple.	
Como é sabido, as transformacións que 
acompañan ao proceso de desenvolve-
mento económico levan a un continuo 
declive relativo do sector agrario, a unha 
redución do seu peso no conxunto da eco-
nomía, tanto en termos de emprego como 
de produto. Até chegar á situación que 
encontramos hoxe nos países desenvolvi-

dos, nos que a agricultura aporta en xeral 
menos do 3% do PIB e do 5% do empre-
go (en Galicia o 3,3% do PIB e o 4,8% do 
emprego) (López Iglesias, 2017). Ese de-
clive relativo do sector agrario constitúe a 
longo prazo unha tendencia inevitable, que 
se deriva principalmente das mudanzas na 
demanda: a medida que se incrementa a 
renda por habitante tende a diminuir a par-
te da renda dedicada á compra de alimen-
tos, mentres que aumenta a destinada á 
adquisición doutros bens e servizos. Adi-
cionalmente, os modelos de consumo fan 
que a demanda alimentaria vaia despra-
zándose cara a produtos cun maior grao 
de elaboración industrial, de tal xeito que 
as actividades agrarias aportan una parte 
cada	vez	máis	reducida	do	prezo	final	dos	
alimentos.

En consecuencia, se queremos evitar que 
o declive relativo do sector agrario arrastre 
a un declive paralelo dos territorios rurais 
é	 imprescindible	 unha	 diversificación	 da	
base económica destes territorios, cara a 
actividades que respondan ás oportuni-
dades abertas polas novas demandas da 
sociedade.

O anterior non debe levar, porén, a me-
nosprezar o papel da actividade agraria no 
no tecido socioeconómico dos espazos 
rurais. Por varias razóns:

•	 En	 moitas	 áreas	 rurais	 de	 Galicia	 a	
agricultura e a produción forestal siguen 
tendo hoxe un peso importante, tanto no 
emprego como no PIB. Polo que a pri-
meira condición para o desenvolvemento 
destas áreas é o aproveitamento do seu 

3. Unha estratexia para a Galicia rural do século 
XXI. Orientacións e cuestións para o debate
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potencial agrario e forestal.

•	Alén	do	seu	papel	produtivo,	as	ac-
tividades agrarias e forestais son esen-
ciais para a xestión do territorio e o 
mantemento do medio natural. Non hai 
que esquecer que os valiosos espazos 
naturais de que dispomos son en rea-
lidade ecosistemas produto das conti-
nuas	modificacións	derivadas	da	activi-
dade humana, polo que o mantemento 
desta actividade é imprescindible para 
a súa conservación.

•	Ademais,	unha	 fonte	 importante	de	
diversificación	da	base	económica	dos	
territorios rurais está constituída polo 
desenvolvemento das actividades que 
integran a cadea agroalimentaria: em-
presas de comercialización e transfo-
mación de produtos agrarios, así como 
as que subministran inputs á agricultu-
ra. E o mesmo para as ramas que for-
man a cadea forestal.

•	 Finalmente,	 unha	 base	 agroalimen-
taria sólida, unha agricultura viva, é en 
moitos casos condición indispensable 
para o desenvolvemento doutras acti-
vidades (por exemplo, o turismo e as 
actividades de lecer). 

Con esas precisións, hai que reiterar 
que, dado o continuo declive relativo do 
sector	agrario,	a	diversificación	da	base	
económica do medio rural constitúe 
unha necesidade. E polo tanto o futuro 
das áreas rurais galegas vai depender en 
gran medida da capacidade para desen-
volver outras actividades.

O problema de fondo: o rural xa non é 
agrario pero “aínda non é outra cousa”. 
As vías de transformación da economía 
rural

Aplicando	o	que	Fernando	Oliveira	afirma	
para Portugal (Oliveira Baptista, 2010), o 
problema de fondo do medio rural galego, 
no que respecta á base socioeconómica, 
é que este xa non é só nen principalmen-
te agrario pero “aínda non é outra cousa”. 
Poderíamos decir tamén que “é moitas 
cousas á vez” (actividades económicas, 
demandas sociais, tipos de residentes), 
pero sen unha ordenación e articulación 
global. O certo é que aínda non se logrou 
estruturar unha vida socioeconómica que 
se sobrepoña aos destrozos provocados 
pola crise do medio rural tradicional; non 
se consolidou unha estrutura económi-
ca e unha base da vida social alternativa 
a	 aquela	 baseada	 na	 identificación	 entre	
medio rural e agricultura.

Partindo desa realidade, no debate sobre 
o desenvolvemento futuro da economía 
rural non cabe establecer receitas xerais, 
senón que cada comarca debe buscar o 
seu camiño a partir da resposta a certas 
cuestións esenciais:

•	Que	 actividades	 ?.	 Aquí	 é	 necesario	
ter en conta os recursos de cada terri-
torio, pero tamén os condicionantes do 
lado da demanda; posto que non todo 
o que pode producirse en cada comar-
ca ou concello constitúe necesariamen-
te unha actividade económica viable no 
mercado.

•	Impulsadas	por	que	axentes	?.	Neste	
aspecto está en xogo o papel que vaian 
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desempeñar os agricultores e outros ac-
tores locais; e tamén o papel dos resi-
dentes na zona frente á poboación e as 
empresas externas, interesadas no apro-
veitamento dos recursos do territorio.

•	 Con	 que	 consecuencias	 para	 a	 po-
boación residente ?. Os novos empren-
dementos e actividades económicas que 
se desenvolvan poden constituir unha 
fonte de emprego e renda para os resi-
dentes no territorio. Pero, ao lado diso, 
hai que valorar tamén os posibles con-
flictos	e	impactos	negativos	(pola	incom-
patibilidade con actividades locais, os 
efectos medioambientais, cambios na 
paisaxe, ...).

•	Con	que	apoios	públicos	?.	Noutras	
palabras: que políticas son prioritarias ?.

Reiteramos que a resposta a esas cues-
tións pode variar moito dunhas a outras 
comarcas, polo que estas requiren estra-
texias diferenciadas, adaptadas a cada 
territorio. Estratexias que combinen ac-
tuacións “de abaixo a arriba” (baseadas 
na participación da poboación local) con 
políticas “de arriba a abaixo”, executadas 
polo Goberno galego, sobre todo no rela-
tivo ao establecemento do marco normati-
vo e a dotación de infraestruturas.
En	calquera	caso,	á	hora	de	perfilar	as	al-

ternativas económicas cómpre ter presen-
te a diversidade de actividades non agra-
rias que encontramos nas áreas rurais. Na 
literatura resulta habitual vincular a diversi-
ficación	da	economia	rural	coas	novas	de-
mandas que a sociedade fai aos espazos 
rurais e as oportunidades que isto abre. 
Sendo tres os ámbitos nos que se centra a 

atención: demanda turística e de activida-
des de lecer por parte da poboación urba-
na; aparición de novos nichos de mercado 
baseados na diferenciación dos produtos 
e nunha “imaxe de calidade” do territorio; 
posta en marcha de proxectos empresa-
riais ligados aos recursos locais. Deste 
modo,	 a	 diversificación	 da	 economía	 ru-
ral focalízase en certos sectores (turismo 
rural, artesanía, produción agroalimentaria 
local); e vincúlase de forma preferente con 
determinadas estratexias de desenvolve-
mento	 e	 políticas,	 que	podemos	 identifi-
car cos programas Leader, os programas 
de desenvolvemento rural cun enfoque te-
rritorial e ascendente.

Pois ben, parécenos imprescindible si-
nalar que esa forma de abordar o tema é 
excesivamente reducionista, e só recolle 
unha	 parte	 da	 diversificación	 realmente	
existente. Neste sentido, hai que chamar 
a atención sobre o amplo abano de activi-
dades nas que pode concretarse a diver-
sificación	 económica	 dos	 espazos	 rurais	
(en xeral, e tamén en Galicia); o que re-
mite tamén a diferentes forzas motrices e 
factores condicionantes. Limitarémonos a 
apuntar unha breve tipoloxía:

i.	Diversificación	económica	das	áreas	
rurais ou das actividades da poboación 
rural; as diferenzas entre a localización 
dos empregos e a residencia.

Unha primeira distinción pode estable-
cerse en función de se os novos empre-
gos para a poboación rural se xeran ou 
non en empresas locais. Neste aspecto 
os	datos	poñen	de	manifiesto	a	relevancia	
crecente	en	Galicia	(ver	figura	2),	ao	igual	
que en toda a Unión Europea, do fenóme-
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no do commuting: persoas que traballan 
nun municipio distinto ao de residencia, 
e concretamente persoas que habitan no 
medio rural pero se trasladan diariamente 
a traballar nun núcleo urbano ou cabecei-
ra comarcal próxima. Nestes casos esta-
mos	ante	unha	diversificación	das	activi-
dades da poboación rural, que contribúe 
a frear a emigración e mesmo a atraer no-
vos residentes, sen un dinamismo paralelo 
do tecido produtivo das áreas rurais, que 
asumen en boa medida unha función re-
sidencial.

ii. Empregos públicos (ligados ao des-
envolvemento dos servizos públicos e ao 
despregue no territorio do Estado do Be-
nestar), e actividades privadas (depen-
dentes da dinámica dos mercados).

Á	 hora	 de	 definir	 as	 oportunidades	 de	
diversificación	 económica,	 o	 habitual	 é	
centrar a atención case en exclusiva nas 
actividades privadas. Porén, se analiza-
mos os datos constátase que unha boa 
parte dos empregos non agrarios que se 
crearon no medio rural durante as últimas 
décadas (na UE e tamén en Galicia), es-
pecialmente naquelas áreas menos diná-
micas, corresponden á Administración e 
servizos públicos. E esta pode ser unha 
importante fonte de postos de traballo no 
futuro, especialmente en todo o relacio-
nado cos servizos sociais e a atención a 
persoas dependentes.

iii. Destino da produción: actividades 
dirixidas ao mercado local frente ás que 
producen para mercados máis amplos 
(de ámbito galego, español ou interna-
cional).

Deses dous tipos de actividades, son as 
segundas as que en maior medida permi-
ten dinamizar economicamente un territo-
rio e as que determinan a diferenciación 
entre unhas e outras áreas rurais. Pero isto 
non debe levar a subestimar as iniciativas 
dirixidas ao mercado local. O seu desen-
volvemento está estreitamente ligado á 
evolución	demográfica	e	socioeconómica	
de cada zona, e aos mercados locais para 
os diversos produtos que iso xera. Pero 
trátase de actividades relevantes para 
consolidar un tecido empresarial mínimo 
nos territorios rurais.

iv. Vínculo cos recursos do territorio: 
actividades baseadas na posta en valor 
dos recursos locais frente a aquelas nas 
que o espazo rural é un mero soporte fí-
sico.

O relativo éxito no terreo dos discursos 
do enfoque do desenvolvemento rural en-
dóxeno ten conducido a que a atención 
se centre habitualmente nas iniciativas li-
gadas á valorización dos recursos locais e 
protagonizadas por axentes do territorio. 
A realidade, porén, é moito máis diversa:

-Por un lado, unha boa parte das inicia-
tivas empresariais nas áreas rurais son 
protagonizadas por axentes externos, 
limitándose os habitantes da zona (no 
mellor	dos	casos)	a	ser	beneficiarios	de-
sas iniciativas –mediante a xeración de 
empregos e renda-.

-Ademáis, en moitos territorios rurais 
(sobre todo os localizados na proximi-
dade de áreas urbanas ou de importan-
tes vías de comunicación) a xeración de 
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novas actividades vai asociada principal-
mente á instalación de empresas para as 
que o espazo rural é un mero soporte fí-
sico, sendo atraídas polas boas comuni-
cacións, o menor custo do solo empresa-
rial e outras vantaxes. Neste sentido, as 
políticas de infraestruturas, se están ben 
orientadas, poden xogar un papel notable 
na	diversificación	da	economía	rural.

3.2. O conflicto entre crecemento 
económico e unha mellor distribu-
ción dos resultados do crecemento

Unha cuestión concreta en relación ao fu-
turo económico da Galicia rural, e as estra-
texias a adoptar, ven ser a expresión do di-
lema clásico entre maximizar o crecemento 
económico ou poñer o acento nun mellor 
reparto dos resultados dese crecemento. 
Aplicado ao que nos interesa, a cuestión 
pode formularse así: o obxectivo prioritario 
da regulación e as políticas públicas debe 
ser maximizar o crecemento económico 
nas áreas rurais, explotando ao máximo 
os seus recursos, con independencia de 
que as iniciativas sexan protagonizadas 
por axentes locais ou externos e de como 
se	faga	o	reparto	dos	beneficios	?;	ou	ben	
ese obxectivo ten que centrarse na mello-
ra do nivel de vida da poboación rural ?. 
En termos máis simples, tomando indica-
dores	coñecidos,	a	finalidade	primordial	é	
maximizar o PIB xerado nas áreas rurais ou 
mellorar a renda disponible e a calidade de 
vida dos seus habitantes ?.

Aínda que relacionados, ambos obxecti-
vos non sempre coinciden polo que poden 
levar a estratexias moi distintas. A acele-

ración do crecemento de determinados 
sectores pode pasar por poñelos en mans 
de grandes empresas alleas ao medio ru-
ral; o que incrementará a riqueza do País, 
pero	 co	 risco	 de	 beneficiar	 escasamente	
aos habitantes da zona. Mentres que unha 
estratexia que poña o acento no protago-
nismo dos actores locais pode ralentizar a 
súa expansión. Un exemplo destacado té-
molo no desenvolvemento das enerxías re-
novables, sector no que ademais a regula-
ción pública xoga un papel esencial. Pero 
o dilema pode plantexarse tamén noutras 
actividades, incluíndo a explotación dos 
recursos agrarios e forestais de cada zona.

A decisión depende de múltiples con-
dicionantes (tecnolóxicos, sociais, polí-
ticos); e por iso a opción máis adecuada 
pode ser diferente segundo o sector do 
que se trate. En todo caso, de optar por 
maximizar o crecemento, favorecendo os 
proxectos de grandes empresas alleas ao 
medio rural (por ser as únicas que contan 
coa tecnoloxía e recursos adecuados), iso 
debe acompañarse de mecanismos que 
permitan	redistribuír	unha	parte	significati-
va da renda xerada entre os habitantes da 
zona	(a	través	de	medidas	fiscais,	o	com-
promiso de creación de empregos para a 
poboación local, etc.).

3.3. Complementariedade e conflic-
to entre distintas actividades e usos 
do solo; a problemática da ordena-
ción do territorio

Na medida en que nas últimas décadas 
tenderon a multiplicarse as demandas que 
a sociedade fai aos territorios rurais, iso 
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fixo	que	emerxeran	novos	mercados	e	no-
vas funcións para estes espazos (turismo 
e actividades de lecer, enerxías renova-
bles, servizos ambientais, espazo residen-
cial, ...). 

Nalgúns casos existen complementarie-
dades evidentes entre distintas activida-
des, polo que o reto das políticas públicas 
consiste en fomentar esas complementa-
riedades. Por exemplo entre a produción 
agrolimentaria de calidade, ou as activida-
des de conservación da paisaxe, e o tu-
rismo rural. Pero cada vez son máis fre-
cuentes as situacións nas que existe un 
conflicto	entre	distintas	actividades	e	usos	
do solo. Este problema é especialmente 
importante nos espazos rurais próximos 
ás principais áreas urbanas, pero con in-
tensidades variables encontrámolo en 
todo o medio rural galego.

En consecuencia, un elemento esen-
cial da Galicia rural do século XXI ten que 
ser a ordenación dos usos do solo. Unha 
ordenación que delimite as terras urbani-
zables, as de vocación forestal e as que 
deben reservarse para un aproveitamento 
agrogandeiro. E que regule tamén a loca-
lización doutras actividades económicas, 
desde a minería até as instalacións para 
a produción de enerxía, incorporando así 
mesmo unha adecuada delimitación e me-
canismos de apoio aos espazos naturais 
protexidos.

Enunciado o principio xeral, a súa plas-
mación práctica esixe alcanzar un com-
promiso, aceptado socialmente, ao menos 
sobre tres aspectos:

i. Os criterios para esa ordenación: 
peso relativo que debe darse á maximi-
zación do crecemento económico frente 

aos obxectivos ambientais; relevancia 
outorgada aos intereses da poboación 
local en contraposición aos de empresas 
externas, novos residentes e o conxunto 
da sociedade, incluidos os representan-
tes de colectivos como as organizacións 
ecoloxistas ou de defensa do benestar 
animal.

ii. Papel dos diferentes niveis institucio-
nais, en particular o autonómico e o local, 
na elaboración, aprobación e control do 
cumprimento dos plans de ordenación.

iii. E a cuestión quizá máis complexa, á 
luz da experiencia do último medio sécu-
lo: como lograr unha estabilidade, unha 
aceptación social e unha coherencia das 
diferentes políticas sectoriais coa orde-
nación territorial aprobada, de tal modo 
que esta non se quede só no papel.

3.4. Estrutura do hábitat e organiza-
ción territorial

Como é sobradamente coñecido, o me-
dio rural galego caracterizouse historica-
mente, e segue caracterizándose hoxe, 
por unha acusada dispersión do hábitat. 
O	que	se	reflicte	en	datos	simples:	tendo	
Galicia	ao	 redor	do	6%	da	superficie	e	a	
poboación española, contamos coa me-
tade das entidades de poboación do Es-
tado (unhas 30.000 en cifras absolutas). 
Non obstante, sen alterar os trazos de 
fondo desa estrutura do hábitat, nas últi-
mas décadas constátanse mudanzas im-
portantes: acelerada perda de habitantes 
da maioría das pequenas aldeas; ao tem-
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po que gañan poboación as cabeceiras 
comarcais e municipais, que foron adqui-
rindo un papel crecente como centros de 
emprego e de prestación de servizos para 
as áreas rurais próximas.

Partindo desa realidade, un aspecto 
esencial para o que cómpre contar cunha 
estratexia refírese ao futuro da estrutura 
do hábitat e da organización territorial do 
medio rural. Isto pode concretarse en tres 
cuestións estreitamente relacionadas:

i. A estrutura do hábitat rural e o seu 
futuro. A pregunta que hai que facerse 
é en que medida resulta viable, e baixo 
que condicións, manter a medio e lon-
go prazo unha estrutura do hábitat tan 
dispersa	como	a	que	se	configurou	his-
toricamente. Con maior precisión, é re-
alista aspirar a que as 30.245 entidades 
de poboación que contabiliza o nomen-
clátor de 2016 se manteñan habitadas 
de forma permanente, e cun acceso dos 
seus habitantes a oportunidades de em-
prego e servizos como corresponden ao 
século XXI ?. 

Aínda que resulte polémico, a nosa 
resposta é negativa. Pensamos que se 
trata dun obxectivo inviable, que nos 
condena á permanente melancolía cada 
vez que se publican noticias sobre al-
deas abandonadas. Para evitar esa me-
lancolía, e o desenfoque do problema, a 
sociedade galega e as súas institucións 
deben asumir, sen dramatismo, que no 
futuro a poboación rural tenderá proba-
blemente a concentrarse en cabeceiras 
comarcais e municipais, acompañándo-
se isto de distintos modelos de ocupa-
ción das pequenas aldeas: unha parte 
seguirán habitadas permanentemente, 

outras moitas quedarán só como resi-
dencia	secundaria	de	fin	de	semana	ou	
dedicadas a unha ocupación turística 
estacional	e	haberá	un	número	significa-
tivo que queden abandonadas.

ii. Localización das novas actividades 
económicas nas áreas rurais. O dilema 
neste caso é o seguinte: debe fomentar-
se a dispersión destas iniciativas empre-
sariais por todo o territorio, ou é prefe-
rible favorecer a súa concentración nas 
cabeceiras comarcais e municipais, para 
consolidar núcleos intermedios que ac-
túen como motores do entorno próximo 
?. No primeiro suposto, até onde é ra-
zoable levar a dispersión, se non quere-
mos facer inviable calquera ordenación 
territorial ?. Resulta realista aspirar a xe-
rar novos empregos, e facilitar a inser-
ción laboral, en cada aldea ?.

iii.	Planificación	dos	servizos	públicos.	
Partindo da imposibilidade de dotar de 
centros educativos, de saúde e outras 
infraestruturas sociais a cada entidade 
de poboación, un elemento básico da 
Galicia rural do século XXI é unha ade-
cuada	 planificación	 dos	 servizos	 públi-
cos. E a pregunta aquí é até onde pode 
chegar a aproximación dos servizos á 
poboación?.

Sempre que sexa posible, debe favo-
recerse a prestación dos servizos a do-
micilio (por exemplo, na sanidade ou na 
atención á terceira idade), aproveitando 
tamén as posibilidades ofrecidas polas 
tecnoloxías da información e a comuni-
cación. Pero todo iso ten os seus límites. 
O que leva a salientar o papel chave que, 
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ao noso entender, terían que xogar os 
novos servizos de transporte público no 
rural (transporte adaptado, transporte á 
demanda), como unha vía para achegar 
a poboación aos servizos cando a inver-
sa non é viable.

Os aspectos anteriores conectan cun 
tema de fondo: que modelo de organiza-
ción territorial require o futuro do medio 
rural galego ?. A cuestión a decidir, sobre 
todo nas áreas de baixa densidade, é a 
escala territorial pertinente para articular 
as iniciativas privadas e as políticas pú-
blicas dirixidas a construír un “rural po-
sible”. Unha vez decidido iso, tería que 
traducirse en catro ámbitos: localización 
das novas iniciativas empresariais, ubica-
ción dos servizos básicos, modalidades 
de acceso da poboación a eses servizos 
(sistemas	de	transporte	rural)	e	finalmen-
te a reorganización administrativa.

Pois ben, partindo da realidade actual 
do medio rural galego a nosa proposta 
é que as estratexias deben favorecer a 
consolidación dos núcleos intermedios, 
das cabeceiras comarcais e municipais. 
Son varios os factores que avalan esta 
opción: iso contribuiría a consolidar mer-
cados locais/ comarcais dun certo tama-
ño e vitalidade; posibilitaría economías 
de escala nos equipamentos sociais e 
nos servizos públicos, favorecendo a súa 
universalización; os núcleos intermedios 
poden actuar como soporte económico 
do espazo rural próximo; por último, o 
rural sería gobernado por unha estrutu-
ra institucional e administrativa próxima 
ao territorio, ao mesmo tempo que máis 
sólida.

3.5. O modelo de goberno e xestión 
do rural do século XXI

A organización territorial que acabamos 
de expoñer, baseada no reforzamento das 
cabeceiras comarcais e nunha rede com-
plementaria de núcleos locais, ten que 
sustentarse nun novo modelo de gober-
no e xestión do medio rural adaptado ás 
condicións do século XXI, que son moi di-
ferentes das de mediados do século XIX 
cando foi aprobado o actual mapa muni-
cipal. 

O principio básico é que a organización 
dos servizos á poboación e ás empresas, 
o deseño das diversas infraestruturas e 
tamén a ordenación dos usos do solo e da 
localización das actividades económicas 
deben facerse adoptando unha perspec-
tiva supramunicipal, que supere os límites 
dos actuais concellos. Sentado ese princi-
pio, emerxen dúas cuestións.

A primeira refírese ás implicacións para 
o mapa municipal, para a estrutura ad-
ministrativa. A opción radical consistiría 
nunha fusión obrigatoria de concellos, ou 
o que é o mesmo na aprobación dun novo 
mapa municipal, a partir do establece-
mento de dimensións mínimas (en termos 
de	 poboación	 e	 superficie).	 Pero	 poden	
obterse resultados relativamente simila-
res a través de vías intermedias, como a 
obriga de mancomunar servizos –á escala 
adecuada en cada caso-, condicionando 
a	isto	calquera	financiamento	do	Estado	e	
a Comunidade Autónoma. Ao respecto só 
engadiremos dúas consideracións:

-No fondo, máis que unha oposición di-
cotómica entre a fusión de concellos e a 
mancomunación de servizos, o que exis-
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te na realidade é un continuum. Os ele-
mentos substanciais son en que medida 
se avanza nunha xestión conxunta das 
competencias dos concellos actuais por 
entidades de tamaño superior, e o carác-
ter máis ou menos voluntario ou coactivo 
do proceso. Neste sentido, unha manco-
munación obrigatoria de servizos como 
requisito	para	acceder	ao	financiamento	
do Estado e a Comunidade Autónoma 
tería para a maioría dos concellos rurais 
efectos non moi distintos a unha fusión 
“desde arriba”.

-En calquera caso, sexa por unha ou 
outra vía, o proceso non pode facerse só 
de forma voluntaria, por acordos daque-
les concellos que queiran. Porque isto 
levaría a resultados desiguais e con toda 
probabilidade irracionais. Recoñecendo 
as	 dificultades,	 é	 imprescindible	 partir	
dun deseño do novo mapa municipal-
comarcal que pretende alcanzarse en 
Galicia, e sobre esa base adoptar as me-
didas de estímulo/ coacción para avan-
zar nesta dirección.

A outra cuestión a resolver refírese á de-
limitación	 dos	 ámbitos	 xeográficos	 para	
ese proceso de “comarcalización real” 
(sexa mediante a fusión de municipios 
ou a mancomunación de servizos). Sen 
menosprezar os factores históricos, esa 
delimitación debe tomar como referencia 
as comarcas funcionais e basearse polo 
tanto	nas	 relacións	económicas	e	os	flu-
xos de poboación existentes hoxe. Neste 
sentido, hai dous feitos que cómpre ter 
especialmente en conta:

-As economías de escala na prestación 

dos diferentes servizos; e, polo tanto, o 
tamaño	adecuado	para	a	xestión	eficien-
te de cada un deles.

-O forte aumento que experimentou 
nas últimas décadas no noso medio rural 
a mobilidade diaria da poboación (por ra-
zóns de traballo, estudos, compras, ocio, 
...). En consecuencia, o dato esencial á 
hora de organizar os servizos e a estru-
tura administrativa é o mapa sobre onde 
reside a poboación, onde traballa, onde 
compra e se divirte e onde accede aos 
servizos públicos básicos.

Como se deduce de todo anterior, o 
novo modelo de goberno e xestión do 
medio rural galego implicaría unha refor-
ma en profundidade do actual mapa e/ou 
funcións dos concellos. E neste contexto 
pensamos que acabarían de perder todo 
o seu sentido e funcionalidade as Depu-
tacións Provinciais, polo que esta é outra 
cuestión a abordar.

Convén ser conscientes, iso si, de que 
o avance na dirección sinalada, o refor-
zamento das cabeceiras comarcais e a 
conseguinte	 redefinición	 da	 organización	
territorial do medio rural, enfróntase na 
práctica a tres grandes obstáculos, dos 
cales só o primeiro é sinalado habitual-
mente:

•	 A	 resistencia,	 apoiada	 no	 voto	 dos	
electores, das estruturas administrativas 
existentes hoxe no medio rural.

•	O	perigo	de	“succión”	da	poboación	
rural, incluídas as cabeceiras comarcais, 
polas cidades de maior tamaño; perigo 
especialmente visible na actualidade na 
provincia de Ourense.
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•	A	carencia	dunha	rede	de	transporte	
público no rural que facilite a mobilidade 
da poboación e o seu acceso ás cabe-
ceiras comarcais. Sen esta rede resulta 
sumamente difícil avanzar na racionaliza-
ción da localización dos servizos básicos.

3.6. Necesidade de articular unha 
nova relación entre poboación rural e 
espazo rural e un novo equilibrio entre 
propietarios e usuarios das terras

Concluímos referíndonos a dúas cues-
tións	 específicas	 de	 notable	 relevancia	
para a Galicia rural do século XXI. A pri-
meira son as novas realidades e proble-
mas que se derivan da separación crecen-
te entre poboación rural e espazo rural. 
A segunda, ligada en parte á anterior, é a 
necesidade de articular un novo equilibrio, 
adaptado á realidade actual, entre os pro-
pietarios das terras e as persoas e empre-
sas interesadas na explotación desas te-
rras (para a produción agraria, forestal ou 
outros usos).

No que respecta á primeira cuestión, até 
as décadas centrais do século XX exis-
tía en Galicia unha vinculación estreita 
entre poboación rural e espazo rural: os 
habitantes de cada parroquia, a inmen-
sa maioría agricultores, tiñan a súa base 
económica no aproveitamento do espazo 
agroforestal circundante. Nas últimas dé-
cadas sen embargo asistimos, igual que 
en toda Europa, a unha separación cre-
cente entre poboación rural e espazo rural. 
De tal modo que non existe unha relación 
directa entre despoboamento e abandono 
de terras, nen tampouco entre dinamismo 
demográfico	 e	 adecuado	 aproveitamen-

to	das	superficies.	Nun	plano	máis	xeral,	
encontramos unha discordancia crecente 
e unha relación cada vez máis complexa 
entre tres colectivos que até mediados do 
século XX presentaban unha elevada co-
rrespondencia e case se podían asimilar: 
os residentes en cada concello rural, os 
propietarios das terras e as persoas ou 
empresas que utilizan, ou están interesa-
das en explotar, esas terras.

A desvinculación crecente entre po-
boación rural e espazo rural plásmase 
nalgunhas situacións extremas que hoxe 
podemos observar no medio rural galego:

•	Por	un	lado,	actualmente	é	posible	ver	
exemplos dun espazo rural razoablemen-
te ben aproveitado, para usos agro-gan-
deiros, forestais ou outras actividades, 
coexistindo cun acusado despoboamen-
to. O que sucede nestes casos é que o 
aproveitamento do territorio é realizado 
en grande medida por empresas ou per-
soas que non residen de modo continua-
do na zona.

•	 No	 extremo	 contrario,	 encontramos,	
sobre todo nos ámbitos periurbanos, 
áreas rurais cunha densidade e dinamis-
mo	 demográfico	 importante,	 ao	 tempo	
que un case completo abandono do es-
pazo agrario e forestal. A explicación é 
que se trata de áreas rurais convertidas 
en espazos esencialmente residencias 
ou cunha estrutura económica desliga-
da case totalmente da terra. De tal modo 
que a inmensa maioría dos habitantes 
só residen na zona, desplazándose dia-
riamente a traballar en núcleos urbanos 
próximos, ou ben traballan en empresas 
locais pero noutras actividades.
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Esa realidade ten numerosas implica-
cións e pon sobre a mesa a necesidade de 
organizar novas formas de relación entre 
a poboación rural e o espazo rural, plas-
mando iso no marco institucional e nas 
políticas públicas. Podemos ilustralo con 
algúns exemplos de cuestións concretas 
que é preciso abordar:

i. Naquelas comarcas rurais que sofren 
un despoboamento máis acusado, como 
as	de	montaña	na	 tipoloxía	da	figura	1,	
non resulta inevitable aceptar que a xes-
tión do territorio deberá ser realizada no 
futuro en boa medida por persoas ou em-
presas non residentes na zona, comple-
mentado coa xestión pública, pola Xunta 
de Galicia, de amplos espazos naturais 
protexidos (Fernández e Peón, 2017) ?. 
Ese horizonte pode que non pareza óp-
timo, sobre todo se miramos ao pasado, 
pero a pregunta é se non se asume iso 
quen vai xestionar aquí as terras.

ii. De modo xeral, en todo o medio rural 
galego, a necesaria ordenación do terri-
torio vai requirir abordar unha cuestión 
complexa, como é a conciliación dos 
intereses de tres colectivos que cada 
vez van coincidir menos: os residentes 
na zona, os propietarios das terras e as 
persoas ou empresas interesados no seu 
uso (para a produción agraria, forestal ou 
outras utilizacións).

iii. Que adaptacións deberán introducir-
se na estrutura administrativa e no mo-
delo de goberno para adaptarse a esa 
crecente separación entre poboación ru-
ral e espazo rural, así como ás diferenzas 
cada vez maiores entre a poboación que 

reside nun concello e a que ten algunha 
vinculación co mesmo (por motivos labo-
rais, de ocio, por contar con terras da súa 
propiedade, ...) ?. 

Relacionado en parte co anterior, a 
configuración	 dun	 medio	 rural	 viable	
economicamente e sustentable do ponto 
de vista ambiental esixe abordar con va-
lentía o “problema da terra”, as enormes 
deficiencias	 existentes	 na	 ordenación	 e	
aproveitamento deste factor produtivo. 
Sen extendernos nisto, queremos des-
tacar	 só	 unha	 idea:	 esas	 deficiencias	
teñen en boa medida a orixe no mante-
mento dunha estrutura da propiedade e 
dun marco institucional sobre os derei-
tos asociados á propiedade da terra que 
podían ser adecuados a mediados do 
século XX, pero que no contexto actual 
son cada vez máis disfuncionais. As ra-
zóns poden ilustrarse con algunhas ci-
fras: Galicia conta hoxe con ao redor de 
1.670.000	propietarios	de	fincas	rústicas,	
na súa inmensa maioría totalmente des-
vinculados do cuidado e aproveitamen-
to das terras; mentres que hai menos de 
80.000 explotacións agrarias, non che-
gando a 40.000 aquelas cunha activida-
de relativamente importante; ao mesmo 
tempo	 que,	 sen	 poder	 cuantificalo	 con	
certa precisión, é moito máis reducido 
aínda o colectivo dos cabe catalogar de 
silvicultores profesionais.

Con eses datos de partida, a Galicia ru-
ral do século XXI require de forma inelu-
dible unha “reforma agraria” ou reforma 
estrutural que, sen alterar a distribución 
da propiedade, impulse de modo deci-
dido a mobilización produtiva das su-
perficies	e	a	ordenación	dos	seus	usos.	
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Unha reforma que debe combinar medi-
das cun contido diferente para tres tipos 
de	superficies:	as	dedicadas	a	cultivos	e	
pastos ou cun elevado potencial agrario 
(aínda que estean abandonadas), as res-
tantes terras de monte particular (as de 
vocación forestal) e os Montes Veciñais 
en Man Común.

Aquí só queremos destacar un prin-
cipio xeral desa reforma: a necesidade 
de establecer un novo equilibrio entre 
os dereitos de propiedade e o uso das 
terras. O que, en termos de colectivos 
sociais, implica a necesidade de priori-

zar aos usuarios actuais ou potenciais 
das terras, que contan con proxectos de 
aproveitamento adaptados aos plans de 
ordenación aprobados, frente aos pro-
pietarios que se limitan a manter as su-
perficies	en	estado	de	abandono	ou	de	
degradación produtiva e ambiental. O 
contido e o ritmo concreto de aplicación 
das medidas nesta dirección é algo que 
pode graduarse, buscando o máximo 
acordo social. Pero o principio, o hori-
zonte cara ao que é necesario avanzar, 
debería estar fóra de calquera debate.
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