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Agricultura e gandería 
A agricultura e a gandería, como o sector do Mar, ademáis de ser sectores prioritarios por 
garantir o abastecemento e alimentación da poboación, constitúen unha das principais 
fontes de riqueza económica e emprego de Galicia. Co fin de axudar a este sector 
económico e cooperar na súa viabilidade presente e futura dada a situación de crise 
sanitaria que sofrimos globalmente, propoñemos a intervención do Goberno galego nas 
medidas que enumeramos a continuación: 

 

1. Desenvolvemento, por parte da Xunta de Galicia, dun plan específico de apoio ao 
sector agrícola e gandeiro galego, que contemple un apoio económico directo 
para o mantemento dos postos de traballo e liñas de crédito a tipos de interese 
cero durante o período de crise sanitaria para aquelas actividades cuxos ingresos se 
vexan afectados de maneira negativa, como a vitivinícola. 

2. Autorización á apertura dos mercados de proximidade, regulando as 
condicións de hixiene e seguridade segundo os protocolos marcados polo 
Ministerio de Sanidade e a Xunta de Galicia para evitar a transmisión do Covid-19, 
co obxectivo de mellorar o dereito á alimentación e a unha nutrición adecuadas a 
toda a poboación por medio destas canles.  

3. Autorización dos desprazamentos a granxas, hortos e currais de 
autoabastecemento de alimentos, desbotando as limitacións na distancia dos 
desprazamentos ás leiras. 

4. Que se consideren incluídos, dentro do artigo 7.1.a de o Real Decreto 463/2020, do 
14 de marzo, os desprazamentos dos/as consumidores/as para adquirir 
alimentos directamente en leira, se esta é punto habitual de venda, ou en 
grupos de consumo, a condición de que se cumpran todos os protocolos de 
seguridade establecidos.  

5. Priorización, na compra pública (hospitais, centros de maiores, comedores 
sociais, etc.) e bancos de alimentos, dos produtos locais, os das pequenas 
granxas e os agroecolóxicos, e especialmente daqueles procedentes dos 
sectores que resultaron máis prexudicados polo peche da hostalería (como o 
peixe de pesca sostible e a carne de caprino e ovino).  

6. Incentivar e axilizar a concesión de rexistros sanitarios a gandeiros/as para 
facilitar a venda directa dos seus produtos.  
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7. Campaña de sensibilización á poboación sobre o consumo de produtos locais 
e frescos, así como sobre a seguridade alimentaria dos mercados de proximidade e 
outras vías de venda directa.  

8. Establecemento de normas hixiénico-sanitarias proporcionais, tendo en conta 
as peculiaridades das pequenas explotacións gandeiras extensivas e 
agroecolóxicas e a súa menor necesidade de medicación, diferentes a aquelas que 
se esixen para explotacións de gando intensivas industriais. 

9. Poñer en marcha os mecanismos e as ferramentas necesarias para cubrir as 
demandas urxentes de persoal que se poidan requirir a curto e medio prazo 
para atender o traballo necesario na actividade agrícola e gandeira en Galicia 
ante a situación de mobilidade restrinxida de persoas a nivel estatal e internacional.  

10. Planificación preventiva, en coordinación cos axentes sectoriais, para a 
mobilización urxente de terras agrícolas non explotadas ou infrautilizadas que 
poidan compensar posibles restricións ao abastecemento de alimentos e 
subministración das partidas orzamentarias necesarias. 

  


