
CAMBIOS  E  PERMANENCIAS  NO  SECTOR 
PRIMARIO

1 - AGRICULTURA:  

l Os factores que inflúen na agricultura española son:

̶ A altitude  : a elevada altitude media da península dificulta a agricultura xa que 
as mellores condicións para ela dánse por debaixo dos 200 m. de altura. Estas 
condicións só se dan no 11`4% do territorio español.

̶ A orografía  : en España abundan os desniveis do terreo: a pendente dificulta o 
labrado e  a rega das terras e   fai que o terreo se erosione  máis ca auga da 
chuvia. Isto leva á necesidade de construír socalcos para os cultivos. Aínda que 
tamén atopamos terras chás no Val do Ebro e do Guadalquivir, e na Meseta.

̶  O  clima:  dende  o  punto  de  vista  das  precipitacións  diferéncianse  dous 
ámbitos: a España húmida no norte de España, e a España seca que inclúe 
todo o resto: máis do 77% do territorio recibe menos de 700 mm. ó ano. A forma 
de precipitacións en  forma de aguadoiros, saraiba, ou as prolongadas secas, 
tamén  estragan  os  cultivos.  Na  España  seca  predomina  a  “triloxía 
mediterránea”:  trigo,  vide,  e  oliveira.  Pero  tamén  hai  zonas  húmidas  e  ben 
regadas situadas nas chairas aluviais que favorecen o cultivo de hortalizas e 
froiteiras.  Dende  o  punto  de  vista  das  temperaturas   unha  gran  parte  do 
territorio  ten varios meses de xeadas o cal  prexudica ós cultivos.  As zonas 
costeiras son  mellores  pola menor oscilación  térmica.  Dende o aspecto  dos 
solos existe  unha  grande  variedade.  Algúns  deles  deben  ser  tratados  con 
fertilizantes para o seu uso agrícola como as terras pardas meridionais. Outros 
están  moi  erosionados,  como  os  rankers,  de  feito  as  zonas  erosionadas 
superan en superficie a zona cultivada.Tamén existen terras moi  fértiles como 
as algunhas das terras volcánicas  de Canarias, as aluviais de de Valencia ou 
Murcia, e os vertisolos ou terras negras de Badajoz e Pamplona.

̶ A dispoñibilidade de auga  : a agricultura consume aproximadamente o 80% da 
auga dispoñible. Obtenma da chuvia, os ríos, e os acuíferos. A dispoñibilidade 
de auga determina o tipo de cultivo:  son cultivos de secaño o trigo, que se 
recolle xusto antes do verán, a vide e a oliveira, que son cultivos leñosos que 
teñen  raíces  longas  para  absorber  ben  a  auga.  Estes cultivos  son cultivos 
extensivos porque  se  practican  en  grandes  extensións  de  terreo  con 
rendementos por  hectárea baixos.  Os  cultivos de regadío son as legumes 
(  lentellas,  garavanzos,  e  fabas),  as  hortalizas  (  cenoria,  leituga,  tomate,  e 
patacas).  Os  cultivos  de  regadío  son  cultivos intensivos porque  o 
abastecemento  de  auga   e  o  traballo  por  parte  do  agricultor  fan  que  os 
rendementos por hectárea sexan moi elevados.
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1.1 - Os cultivos agrícolas máis importantes son:  

l Os cereais  : o cultivo dos cereais diminuíu nos últimos anos pero segue a ser o 
cultivo ó que se lle dedica máis extensión de terreo.  Existen cereais  de secaño e de 
regadío:

̶ Son cereais de secaño: o  trigo  que se cultiva principalmente na Meseta. 
Utiliza unha elevada mecanización e pouca man de obra. Actualmente sofre un 
descenso da demanda e  unha  baixada dos prezos polo cambio dos hábitos 
alimenticios. A cebada que goza dun aumento da demanda para a alimentación 
do gando e a fabricación de cervexa. A avea e o centeo. 

̶ Son cereais de regadío: o millo que se cultiva sobre todo na España húmida 
sen necesidade de regadío  e  aumentou  a  súa  produción  para  alimentación 
humana e pensos de animais.O arroz que se cultiva en Valencia e no Delta do 
Ebro. A produción nacional é suficiente para abastecer o consumo nacional e 
tamén exportar. É un cultivo moi rendible.

l A Oliveira  : é un cultivo leñoso de secaño que despois da cebada e o trigo é o 
cultivo que máis extensión ocupa no noso país. O seu cultivo está pouco mecanizado e a 
recollida da oliva é lenta.  A súa produción destinase sobre todo a fabricación de aceite. 
Andalucía é a maior produtora.  Nos últimos anos aumentou  a súa produción debido ás 
subvencións europeas e ás melloras técnicas ata producir o 40% da produción mundial. O 
problema está no elevado prezo pola  escasa mecanización e a competencia de aceites 
máis baratos. A política da PAC é a de fomentar a produción de alta  calidade como o 
aceite  de  oliva  “virxe”  fronte  ó  refinado,  manter  as  cotas  de produción  e  desligar  as 
axudas da produción.

l A vide  :  é  un  cultivo  leñoso  de  secaño  que  necesita  veráns  secos,  escasas 
precipitacións e invernos relativamente fríos. Destinase á fabricación de viño, ó consumo 
en fresco, e á elaboración de uvas pasas. A principal produtora é Castela-A Mancha pero 
existen  outras  zonas  con  bo  mercado  como a  Rioxa,  Rías  Baixas,  ou  Xerez.  A súa 
produción medrou a partir de 1990 xa que melloraron as técnicas de cultivo e aumentou a 
súa promoción  nacional  e  internacional.  Pero   ten  que enfrontarse  á  competencia  da 
cervexa e das bebidas sen alcohol. A PAC intenta reducir os excedentes con subvencións 
ó abandono do cultivo e  establecendo cotas de produción. Tamén intenta mellorar  a 
competitividade  substituíndo as cepas antigas por outras de máis calidade e con mellor 
mercado.

l As plantas forraxeiras  : os máis importantes son a alfalfa e millo forraxeiro.  A 
súa  produción  aumentou  a  medida  que  o  facía  a  cabana  gandeira.  Na  actualidade 
perderon  importancia  debido  a  que  os  pensos  se  elaboran  con  cereais.  A  PAC 
desvinculou as axudas da produción. 

l As verduras e hortalizas  : son plantas que se cultivan en hortas e regadío e se 
destinan para consumo humano: pementos, tomates, berenxenas, cabaciñas, espárragos, 
leitugas, allos, e cebolas, remolacha, grelos, coliflor, coles, chícharos, xudías, alcachofas, 
espinacas, acelgas, apio, setas... Teñen altos niveis de produtividade debido á ampliación 
das zonas de regadío e ós avances técnicos. A súa demanda nacional e internacional 
aumentou  considerablemente  nos  últimos  anos  debido  á  expansión da  dieta 
mediterránea. Boa parte da produción destinase ás conservas e á conxelación. Cultivase 
en  pequenas  explotacións  e  en  réxime  intensivo  utilizando  todo  tipo  de  técnicas.  As 
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comunidades con maior produción de hortalizas son Andalucía, Comunidade Valenciana, 
Rexión de Murcia, A Rioxa, Navarra, Estremadura, Aragón e algunhas zonas de Cataluña.

l As froiteiras  :  supoñen moitos ingresos á balanza comercial española.  A PAC 
protexe estes produtos  subvencionando a súa retirada do mercado se os prezos corren 
perigo de caer. Destacan os cítricos como a laranxa, o limón, e a mandarina, que as máis 
cultivadas.  Os  froitos  secos como  as  noces,  as  abelás  e  as  améndoas  que  as 
aumentaron a produción porque necesitan poucos coidados. E as froitas de horta entre 
as que destacan as fresas, sandías,melóns, melocotóns, cereixas, albaricoques, peras, e 
figos,  as  mazáns de Asturias  e parte  do  País  Vasco,  e  os  plátanos de Canarias.  As 
comunidades que máis produción de froiteiras  teñen son:  Andalucía,Cataluña,  Aragón, 
Comunidade Valenciana, Rexión de Murcia, A Rioxa e Estremadura. 

l As patacas e legumes  . Son legumes as fabas, as lentellas, e os garavanzos. 
Diminuíu  a  súa superficie  de  cultivo  debido á  baixada da demanda polo  cambio  dos 
hábitos alimenticios e á  competencia dos produtos dos Países Baixos. Pero a actual crise 
económica que estamos a vivir fixo aumentar o seu consumo nos últimos dous anos.  A 
PAC que desligou a axuda económica da produción. 

l Os cultivos industriais   son aqueles que se utilizan como materia prima para a 
industria alimentaria ou téxtil. Destacan o xirasol  que se dedica á produción de aceite  e 
que aumentou a súa zona de cultivo debido a que esixe pouco en auga e en solos e a que 
aumentou a demanda do seu aceite. A remolacha azucreira que centra o seu cultivo no 
Val do Douro. O algodón que reduciu o seu cultivo pola introdución das fibras sintéticas 
na industria téxtil.  O tabaco do que o Estado regula o cultivo, a superficie, e os prezos. 
Os cambios recentes impostos pola PAC son o establecemento de cotas de produción 
para o xirasol e a remolacha azucreira e a perda de axudas para o tabaco.

2 - A PRODUCIÓN FORESTAL:  

l A  produción  madeireira  destaca sobre  todo  nos  bosques  atlánticos,  nas 
cordilleiras Ibérica e Central, e no sudoeste peninsular. A madeira emprégase sobre todo 
na fabricación de mobiliario, na construción, e na fabricación de papel. A súa produción 
aumentou pola expansión de especies de rápido crecemento como o piñeiro e o eucalipto. 
Pero aínda así é deficitaria e necesitamos importar o 25% da madeira consumida.

l A resina utilizase como materia prima para pinturas e colas. A cortiza obtense 
das sobreiras de Andalucía, Estremadura, e Cataluña e utilizase para tapóns e illantes. 
Exportase  a  toda  Europa  en dura  competencia  con Portugal.  Tanto  a resina  como a 
cortiza enfróntanse ca competencia dos produtos sintéticos.

l A PAC e o Plan Forestal Español fomentan as repoboacións e a dedicación 
forestal  das  terras  que  non  son  competitivas  para  o  uso  agrícola  co  obxectivo  de 
incrementar  a  produción de  madeira,  e  de  fomentar  outros usos do bosque  como os 
recreativos e os ambientais. Pero estes plans enfróntanse á problemática dos incendios,  
da  presión  urbanística,  e  de  que  moitas  destas  especies  de  repoboación  non  son 
axeitadas ó medio natural no que se introducen, caso dos eucaliptos e piñeiros en Galicia.
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3 - A GANDERÍA.  

l A gandería tradicional   estaba baseada na  coexistencia de distintas  especies 
gandeiras, na cría de razas autóctonas, na utilización de técnicas atrasadas, e nos baixos 
rendementos.  A  gandería  actual  experimentou  importantes  transformacións  que  lle 
permitiron incrementar rendementos.  As máis importantes foron:

̶ A especialización na produción de carne ou leite. Para elo as razas autóctonas 
foron  substituídas por  razas estranxeiras e  as razas mixtas, que se usaban 
tanto  para  a  produción  de   carne  coma  de  leite,  case  desapareceron.  A 
progresiva desaparición das razas autóctonas motivou que a PAC optara por 
protexelas mediante subvencións.

̶ A  utilización  progresiva  da  técnica como  o  emprego  de  muxidoiras 
mecánicas, e o estudo científico da alimentación do gando.

̶ O  aumento do  tamaño  das  explotacións e  do  número  de  cabezas por 
explotación.

̶ A gandería intensiva gaña peso respecto á extensiva. A gandería extensiva 
depende  do  medio  físico  e  vai  asociada  a  razas  autóctonas  e  técnicas  de 
traballo tradicionais.  Na actualidade evoluciona cara unha gandería  mixta ou 
intensiva. A gandería intensiva ou industrial está desvinculada do medio físico, 
estabulada, e vai asociada a razas estranxeiras. Está alimentada con pensos e 
forraxes importados cuxos prezos experimentaron fortes subidas.

l A produción  gandeira  aumentou a  súa  participación  na  produción  agraria 
debido ós cambios alimentarios e ó aumento do nivel de vida.  As comunidades con 
máis produción gandeira son Galicia, Asturias, Cantabria, e Cataluña. Os cambios nas 
razas débense a necesidade de competir no mercado e as esixencias da PAC.

3.1 - A gandería bovina.  

l A  gandería  bovina  (becerros,  vacas,  touros,)   dedícase  principalmente  a 
produción de carne e leite. O gando destinado a carne prodúcese en réxime extensivo 
(ceibo  nos  montes  e  pastos)  nas  montañas  e  nas  devesas  occidentais  e  en  réxime 
intensivo  (en  granxas)  cerca  do  núcleos  urbanos  ou  en  zonas  con  abundancia  de 
forraxes. O gando destinado a leite localizase en réxime mixto ( pastando polo día e na 
corte pola noite con suplemento de pienso) nas zonas de bos pastos ou bos forraxes e en 
réxime intensivo ( só na granxa) cerca das cidades.

l Os principais  problemas  ós  que  se  enfronta  a  gandería  bovina  son que a 
produción de carne está sometida  á competencia da carne de porco e polo que é máis 
barata, e que a  produción de leite ten a  competencia doutros países comunitarios que 
producen máis barato.

l A política da PAC é  manter a axuda ligada á  produción no caso das vacas 
nutricias ( que dan de mamar ós becerros) e do sacrificio de tenreiros, e impor cotas para 
a produción de leite ou estimular o abandono desta actividade. Como consecuencia parte 
do sector estase reconvertendo cara o bovino de carne.  
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3.2 - A gandería ovina e caprina.  

l A gandería ovina   e caprina (óuvellas e cabras) destinase á produción de carne 
e leite, e moi secundariamente a de la.  Localizase sobre todo nos  secaños do interior 
peninsular. Desenvolvese en réxime extensivo aínda que o réxime intensivo de ceba de 
años ou cabritos e muxidoira estáse a incrementar. Para a produción de carne destínanse 
as razas autóctonas, e para produción de leite razas estranxeiras. 

l Actualmente  a produción de leite para  queixos estáse a incrementar pola alta 
demanda e o pastoreo extensivo perde importancia pola falta de pastores. Debido a isto a 
PAC concedeu  subvencións  ó  gando  ovino  extensivo  para  evitar  o  abandono  desta 
actividade.

3.3 - A gandería porcina.  

l A gandería porcina   dedícase parte ó consumo fresco e parte á elaboración de 
embutidos.  O  porcino  extensivo  está  baseado  en  razas  autóctonas  de  calidade  e 
localizase nas devesas de Estremadura,  Zamora,  Salamanca,  e  Andalucía.  O porcino 
intensivo predomina en Cataluña e Murcia.

l Actualmente a produción de porcino  aumentou debido á maior demanda pero 
enfróntase cos excedentes mundiais. A PAC só concede axudas á exportación.

3.4 - A gandería avícola.  

l A gandería avícola   ( galiñas e polos) destínase á produción de carne e ovos. A 
produción  en réxime  intensivo  localizase en Galicia,  Cataluña,  Castela,  e  Aragón.  Os 
galiñeiros en réxime extensivo son aínda moi reducidos. A produción de carne é inferior ó 
consumo polo que se necesita importar mentres que produción de ovos permite exportar.

l A PAC da axudas á  exportación de carne e de ovos, e á retirada de carne do 
mercado para evitar a caída dos prezos.

3.5 - A  apicultura:  

l  A cría de abellas dedícase a obtención de mel e cera, produtos que teñen unha 
boa  tendencia  comercial.  Galicia  ten  unha  mel  de  gran  calidade  ca  cualificación  de 
“indicación xeográfica protexida”. 

4 - A PESCA.  

l España está considerada como unha gran potencia pesqueira xa que a pesca 
desembarcada  ten  un  gran  valor  comercial,  ademais  conta  cunha  flota  numerosa  e 
competitiva e cun sector pesqueiro de gran capacidade empresarial.  Tamén ten moita 
importancia  por  todas  as  actividades  que  xera:  estaleiros,  industrias  conserveiras, 
comercialización...

l A expansión do sector pesqueiro veu ca Lei de Renovación e Protección da Flota 
Pesqueira  en  1961  e  ata  os  anos  70  a  flota  pesqueira  española  alcanzou  un  gran 
desenvolvemento  modernizando  a  súa  flota,  ampliando  os  seus  caladoiros,  e 
multiplicando as súas capturas. Pero a partir de 1973 a pesca enfrontouse cunha crise 
difícil de resolver debido a tres factores:

̶ O encarecemento do combustible.
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̶ O esgotamento das especies  pola contaminación e as prácticas abusivas de 
pesca.

̶ As dificultades nas áreas de pesca de altura xa que os países como Marrocos, 
Mauritania,  Estados  Unidos  e  Canadá  empezan  a  limitar  as  zonas1 e  as 
especies que pode pescar España.

l Desde  1983  España  está  sometida  á  Política  Pesqueira  Común  (PPC), 
inicialmente se esperaba que isto favorecería ó sector pesqueiro español, pero non foi así 
debido ó sistema de licencias e de cotas e á política de axudas económicas que no caso  
de España implicaron adoptar  barcos máis pequenos e perder  capacidade pesqueira. 
Pese a esta crise a pesca aínda é unha das actividades máis importantes no noso sector 
primario. Perdeu peso no conxunto da economía española pero segue sendo importante 
nalgunhas comunidades como Galicia. Ademais, en España consúmese moito peixe. 

4.1 - Tipos de flota.   

l Os tipos de flota son de grande altura e de altura que pescan en zonas lonxe 
da costa e en caladoiros afastados. Tanto a flota de gran altura como a de altura sufriron  
un  importante  retroceso  como  consecuencia  da  aplicación  dos  límites  territoriais 
internacionais.

l A flota  de litoral e baixura foi  a que máis sufriu a crise pola necesidade de 
investimento para mantela modernizada e pola aplicación das 200 millas como augas 
territoriais de cada país. A pesca familiar é a única que aumentou nos últimos anos debido 
ó alto valor das súas capturas.

l Un problema común a tódolos tipos de flota é o seu envellecemento que se tenta 
solucionar con axudas e subvencións da Unión Europea.

4.2 - As rexións pesqueiras españolas: (libro)  

l A Rexión Noroeste inclúe todas as costas galegas. É a rexión máis importante 
tanto polo volume de pesca como polo seu valor. O porto de Vigo é o primeiro de España 
e onde ten a súa base unha boa parte da flota conxeladora e bacallaeira. Ó seu arredor 
sitúanse  os  principais  estaleiros  e   buques  de  pesca,  unha  boa  parte  da  industria 
conserveira, e moitas empresas pesqueiras e distribuidoras.

l A Rexión Cantábrica esténdese desde o río Eo ó Bidasoa, e é a segunda en 
tonelaxe de pesca desembarcada. Os portos de Pasaia, Bermeo, Ondarroa, Donosti-San 
Sebastián e Xixón serven de base a moitos barcos que faenan en augas comunitarias.

l A Rexión Mediterránea ten portos pesqueiros pouco activos. É unha zons pobre 
en pesca porque as súas augas son demasiado salgadas e quentes. Por iso é necesario  
importar peixe, sobre todo en temporada turística.

l A Rexión Sudatlántica esténdese desde a fronteira con Portugal ata o porto de 
Alxeciras abarcando tamén os portos de Cádiz e Huelva. Neles desembarcan especies de 
gran valor económico como cigalas, langostinos e gambas, moitas veces procedentes das 
costas africanas. 

1 En 1975 establecéronse as 200 millas naúticas (1 milla = 1852 m.) desde a costa como área 
exclusiva de pesca para cada país.
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l A Rexión Canaria  conta co importante porto das Palmas e co de Arrecife en 
Lanzarote. Os seus barcos practican a pesca de altura e de grande altura nas costas 
africanas.

4.3 - Os caladoiros:  

l Os caladoiros son lugares onde se abunda se concentra a pesca e faenan os 
pescadores.

l Os caladoiros nacionais están: 

̶ No Mediterráneo a temperatura media é superior á do Atlántico e a salinidade 
superior  polo  que  existe  menos  fitoplancto  e  a  riqueza  pesqueira  é  menor. 
Péscase sardiña, atún, e bonito. 

̶ No  cantábrico a temperatura media é menor e a salinidade tamén polo que a 
súa riqueza pesqueira é maior. Péscase atún, bonito, peixe espada, sardiña, 
peixe sapo, pescada, ollomol, meiga, e xurelo. 

̶ No  Golfo  de  Cádiz.  Esta  zona  está  limitada  polas  augas  nacionais  de 
Marrocos.  Aquí  péscanse especies  de gran valor  económico  como gambas, 
langostinos e luras pero presenta síntomas de esgotamento. 

l Os caladoiros internacionais onde habitualmente faena a nosa flota son:

̶ Nas costas de Terranova ( Atlántico Noroeste). Aquí pescan barcos españois 
de gran altura en campañas que duran moitos meses, dedícanse principalmente 
á pesca do bacallao.

̶ Nas augas europeas de Noruega e Mar do Norte (Atlántico Nordés). Acoden 
a ela  as flotas de altura do Cantábrico e de Galicia,  practicase a pesca de 
arrastre que captura habitualmente pescada, peixe sapo, xurelo, e cigala.

̶ Marrocos,  Mauritania,  e  Senegal  (  Atlántico  Central)  Pescase  pescada, 
gamba, xurelo e xarda. 

̶  Namibia  e  República  Sudafricana  (Atlántico  Sudeste)  Esta  flota  está 
especializada en conxelación de pescada. 

̶ Os caladoiros do Índico oeste en torno a Mozambique onde se pesca e 
conxela marisco. 

4.4 - Administracións que interveñen na política pesqueira:  

l A Unión Europea que fixa os obxectivos xerais e concede axudas a través do 
FEP (Fondo Europeo de Pesca.)

l  O Estado español que elabora a planificación xeral  pesqueira e concreta as 
directrices europeas. 

l As comunidades autónomas que teñen competencia nas súas augas costeiras, 
no marisqueo, e nos cultivos mariños. 

4.5 - Crise da pesca e política pesqueira.   

l Os indicadores da crise son o descenso da poboación ocupada na pesca, 0´25% 
no 2007 e a diminución da súa contribución ó PIB,  inferior  ó 1%, e a necesidade de 
importar grandes cantidades de peixe. Esta crise deriva de varios problemas:
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̶ O problema dos caladoiros. Os caladoiros son lugares apropiados para tirar 
as redes. Non abastecen a demanda de consumo e están sometidos a múltiples 
regulacións.  Os caladoiros nacionais son pequenos e están contaminados e 
sobrexplotados polo que se está a desenvolver unha política de recuperación 
dos  recursos.  Os caladoiros  comunitarios  están sometidos a  un sistema de 
cotas fixadas anualmente. E os caladoiros internacionais teñen restricións de 
pesca.  España que ten unha flota  pesqueira importante  por  iso promove a 
continuación dos acordos de pesca con terceiros países e a sinatura doutros 
novos que permitan incrementar as posibilidades de pesca do noso país. Pero a 
competencia  en  negociación  pesqueira  tenlla  cedida á  Unión Europea e  os 
negociadores comunitarios non conseguiron ata agora resultados satisfactorios 
para España.

̶ O problema demográfico.  A poboación  ocupada  na  pesca  é  escasa,  está 
envellecida, e ten escasa formación. Para paliar estes problemas concédenselle 
axudas ós novos pescadores, contemplase a mellora da formación profesional, 
e foméntase a competitividade e a diversificación do sector. 

̶ Os  problemas  económicos.  A  frota  pesqueira  española  ten  un  tamaño 
excesivo comparado ca súas posibilidades de pesca, e os barcos son vellos, 
máis de 30 anos de idade media. Para facer fronte a estes problemas iniciouse 
unha reconversión do sector ca redución do tamaño da frota incentivando as 
prexubilacións,  o  desguace  dos  barcos  vellos  e  a  dedicación  a  outras 
actividades. Tamén se deron axudas á modernización da frota e ó mantemento 
da pesca artesanal. 

̶ A pouca diversificación económica dos pobos dedicados á pesca.  Para 
aumentar a diversificación económica promovéronse outras actividades como a 
pesca deportiva, as instalacións de acuicultura e a participación dos pescadores 
noutras labores como a limpeza dos fondos mariños. 

̶ O escaso emprego das telecomunicacións e das novas tecnoloxías. Para 
facer  fronte  a  este  problema  promoveuse  o  uso  das  novas  tecnoloxías  na 
detección dos bancos de pesca, na pesca selectiva, e na implantación de novos 
cultivos mariños. 

̶ Os problemas de  transformación  e  comercialización dos  produtos.  Para 
paliar esta situación foméntanse as cooperativas pesqueiras e promocionase o 
consumo de peixe. 

̶ Os problemas de  seguridade  e  sanidade.  Para  elo  contrólase  a  correcta 
etiquetaxe do peixe, e a súa posible contaminación. 

̶ Os  problemas  ambientais.  A  sobreexplotación  dos  recursos  pesqueiros. 
Fronte a isto repobóanse os caladoiros e establécense cotas de pesca, paros 
biolóxicos, e talles mínimos. A contaminación das augas debese sobre todo ás 
verteduras de combustibles dos barcos e fronte a este problema tentase evitar 
as verteduras e rexenerar as augas degradadas. 

5 - A acuicultura.   

l É a cría de especies animais e vexetais  mariñas ou de auga doce. Estase a 
fomentar  como  forma  de  aumentar  o  abastecemento  de  peixe  para  o  consumo  da 
poboación. 
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l  Existen  dous  tipos  de  acuicultura  mariña,  a  acuicultura  extensiva que  só 
interfire nalgunhas fases da produción, como a alimentación ou reprodución, por exemplo 
os mexillóns criados en bateas na ría de Arousa.  E a acuicultura intensiva que intervén 
en  todo  o  proceso  vital  da  especie,  por  exemplo  exemplo  a  dourada   criada  en 
piscifactorías. Tamén existe a acuicultura continental ou de auga doce que cultiva troita, 
cangrexos, carpas, e esturións. 

l Os problemas da acuicultura son os elevados custos de instalación e produción, 
as enfermidades dos peixes, e a contaminación das augas. 

l A Unión  Europea  e  España  están  fomentando  esta  actividade  a  través  da 
concesión  de  subvencións  para  implantar  e  mellorar  as  instalacións,  promover  a 
investigación de novas especies, mellorar a calidade e sanidade dos peixes, e evitar a 
contaminación. 

6 - Cambios e permanencias no sector primario  2     

6.1 - Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos.  

l Ata o século XIX, todos os países mantiñan un predominio do sector primario (o 
que inclúe as actividades agrarias  e outras ligadas á extracción de recursos naturais, 
como a pesa e a explotación forestal), e boa parte da súa poboación activa dedicábase a 
obter alimentos e outros bens de primeira necesidade. Só entón, algúns países iniciaron 
un proceso de industrialización, que fixo que o sector secundario se convertese no máis 
importante  dentro  do  seu  territorio.  Nas  últimas  décadas,  os  países  desenvolvidos 
mantiveron a redución progresiva do sector primario, e agora tamén do secundario fronte 
ao rápido crecemento do sector terciario ou de servizos. 

l Na actualidade o  sector  primario  só  dá emprego ao 4,5% dos  ocupados  en 
España, e xera unha proporción algo inferior (4%) do PIB; moi por debaixo do secundario 
(29% dos ocupados) e, sobre todo, do terciario (66%). 

l De todos os xeitos, a produción final agraria é hoxe un 30% superior á de hai un 
cuarto  de  século  grazas ao seu maior  grao de tecnificación que permite  aumentar  a  
produtividade  do  traballo  e,  pese  á  perda  de  importancia  dentro  da  economía,  as 
actividades  do  sector  primario  aínda  manteñen  un  gran  valor  estratéxico  (autonomía 
alimentaria, achega de materias primas, manter poboación e emprego en áreas rurais, 
preservar o medio ambiente...). Por todos estes motivos, a Unión Europea mantén desde 
hai  décadas  unha  Política  Agraria  Común  (PAC),  que  busca  a  supervivencia  desta 
actividade influíndo decisivamente sobre o sector agrario español. 

l Os máis de cincuenta millóns de hectáreas do territorio español destínanse a 
diferentes usos, o que xera diversos tipos de paisaxes. A grandes trazos, identifícase cato 
grandes tipos de usos de solo  :   

̶ As terras labradas, ocupadas por diferentes cultivos, comprenden algo máis 
de 16 millóns de hectáreas (34% da superficie total). Esténdese, sobre todo, 
polas  grandes  cuncas  e  vales  interiores,  de  relevo  predominante  chan  ou 
ondulado nos vales do Ebro, Douro, Texo, Guadiana, Guadalquivir), algunhas 
depresións interiores, como por exemplo o Bierzo leonés, Baza e Guadix en 
Granada,  Antequera  en  Málaga.)  E  o  litoral  Mediterráneo.  Son,  en  cambio, 

2 Pregunta teórica.
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escasas tanto nas rexións do norte peninsular, coma nas áreas de montaña e o 
arquipélago canario. Neste último, as condicións climáticas, topográficas ou a 
escasa fertilidade do solo dificultaron sempre a súa posta en cultivo. 

̶ Os prados e pastos ocupan uns 8 millóns de hectáreas (17% da superficie 
total). Están destinados á produción de herba para alimento do gando, e ocupan 
as áreas máis húmidas ou con solos de pouca calidade para o cultivo. Pódense 
distinguir  tres  tipos:  as  pradarías  permanentes que  constitúen  o  uso  máis 
característico  do  solo  nas  rexións  de  clima  oceánico  próximas  ao  litoral 
cantábrico, desde Galicia ao País Vasco, e están asociadas a unha importante 
gandaría vacuna;  Os pastos estacionais, verdes nos períodos chuviosos, pero 
que  secan  no  verán;  isto  permitiu  manter  unha  gandaría  máis  diversificada 
(bovina,  ovina  e  porcina)  e  de  carácter  extensivo,  como  por  exemplo  en 
Estremadura e Salamanca; E os  pastos de altura que se dan nos cumes das 
principais cordilleiras, onde desaparece o bosque polas baixas temperaturas e a 
pobreza  dos  solos,  e  son  utilizados  tradicionalmente  por  unha  gandaría 
transhumante, principalmente ovina,que se traslada a eles no verán desde as 
terras máis baixas e cálidas. 

̶ As áreas forestais, que se corresponden con bosques de especies caducifolias 
ou perennifolias, ocupan 15 millóns de hectáreas (32% da superficie total). A 
súa densidade é  maior  nas  rexións  máis  húmidas,  así  como nas  principais 
cadeas montañosas da Península e os arquipélagos, que son tamén as áreas 
menos transformadas pola acción humana. Permiten a explotación da madeira 
e  doutros  produtos  complementarios  (cortiza,  froitos,  etc.),  así  como  a  súa 
utilización para a caza. 

̶ Os  restantes  usos do  solo  suman  outros  8,4  millóns  de  hectáreas  (que 
constitúe o 17% da superficie total). Nesta sección inclúense desde os terreos 
ermos improdutivos ata as áreas urbanizadas, as ocupadas por infraestruturas 
(como son aeroportos, portos, estradas, ferrocarrís) e os espazos hídricos de 
auga doce e non mariños (lagos, ríos e encoros). 

l A distribución dos usos do solo en España vén determinada por varios factores:

̶ As condicións climáticas: En España distínguense tres dominios: o dominio 
atlántico,  de  clima  húmido,  que  conta  coa  presenza  de  prados  e  bosques. 
Esténdese  polo  norte  e  oeste  peninsular,  degradándose  cara  ao interior;  O 
dominio  mediterráneo,  localizado no resto  da Península  e as illas Baleares. 
Caracterízase  pola  existencia  dunha  estación  seca  no  verán,  e  mostra  un 
predominio das terras labradas; O dominio subtropical, nas illas Canarias, que 
ten na aridez o principal factor limítante para os cultivos e o bosque, agás nas 
zonas que están expostas aos ventos alisios. 

̶ O  relevo  existente  de  áreas  montañosas  e  chairas.  Nas  primeiras,  as 
condicións especiais de elevada altitude e pendente, solos pouco profundos e 
descenso térmico favorecen un uso do solo para pastos e bosques. En cambio, 
nas chairas,  a  ocupación  humana foi  historicamente máis  intensa,  polo que 
predominan as terras cultivadas. 

̶ A evolución do sistema económico. Na economía de subsistencia, cultivos, 
pastos e bosque complementábase, poñéndose en uso a maior superficie de 
terra posible para asegurar a alimentación da poboación. O desenvolvemento 
da economía de mercado conduciu ao abandono das terras de cultivo pouco 
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rendibles  e  a  súa  substitución  por  pastos  destinados  a  alimentar  o  gando, 
tamén  produciu  a  destrución  de  bosques  e  a  repoboación  doutros,  o  que 
produciu cambios no mapa de usos do solo. 

̶ A estrutura  da  propiedade  da  terra. Nos  territorios  dominados  pola  gran 
propiedade,  son habituais  os  usos  extensivos  con poucos  rendementos  por 
hectárea,  pero  con  investimentos  de  traballo  e  capital  escasos,  que  os  fan 
rendibles. En cambio, a pequena propiedade asóciase a usos máis intensivos 
do solo para poder subsistir con pouca terra, pero maiores rendementos.

6.2 - Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española   

l A  poboación  ocupada nas  actividades  agrarias  é  escasa  (4%  en  2012)  e 
envellecida (máis do 50% tiña entre 40 e 64 anos).  Non obstante,  existen diferenzas 
territoriais entre Madrid e do País Vasco, en torno ao 1%, e os valores máis altos de 
Estremadura, Murcia e Galicia, superiores ao 8%. Por outra parte, o envellecemento rural 
é máis acentuado nas comunidades do interior peninsular. 

l A causa principal desta situación foi o éxodo rural, acontecido entre 1960 e 1975. 
Estivo motivado pola mecanización das tarefas agrarias e pola atracción exercida pola 
industria e polos servizos urbanos, que provocaron o despoboamento das áreas rurais 
máis  atrasadas da montaña e  do interior  peninsular.  Desde 1975,  a  crise  económica 
desacelerou o éxodo rural e incrementou a actividade agraria a tempo parcial. 

l As  tendencias  demográficas  que  se  apuntan  desde  a  década  de  1990  son 
dobres: 

̶ Por unha parte a continuación do descenso demográfico e do envellecemento 
nas áreas rurais máis desfavorecidas.  Os motivos son o crecemento natural 
negativo, a emigración, a xubilación de moitos agricultores maiores, e os plans 
de prexubilación e de abandono da actividade, que lles afectan sobre todo ás 
explotacións menos rendibles e a unha parte das traballadas a tempo parcial. 

̶ E  por  outra,  certa  recuperación  e  rexuvenecemento  das  áreas  rurais  máis 
dinámicas que está relacionada co asentamento de inmigrantes para realizar 
tarefas agrarias, coas novas actividades residenciais, industriais e de servizos 
en zonas rurais periurbanas e turísticas, e coas subvencións destinadas a evitar 
o despoboamento rural e a instalar novos agricultores. 

l Unha  explotación  agraria é  unha  unidade  económica  que  agrupa  todas  as 
parcelas  traballadas  por  un  mesmo  agricultor  ou  gandeiro,  xunto  cás  instalacións 
complementarias (granxas, almacéns, silos...), aínda que non todas as terras sexan da 
súa propiedade e estean dispersas polo territorio. 

l En España contabilízanse hoxe un millón  de explotacións agrarias,  cifra  moi 
inferior  aos  2,9  millóns  censadas  en  1962.  Unha  parte  dese  descenso  débese  ao 
abandono de terras polos que se xubilaron, emigraron ou cambiaron de actividade. Pero 
tamén é resultado dun proceso de concentración, por venda ou arrendamento de parte 
desas terras aos que permanecen no campo. Esa concentración permitiu a elevación do 
tamaño medio das explotacións a 24,8 hectáreas, pero aínda existen fortes contrastes: a 
metade non chega ás 5 hectáreas, mentres só un 5% supera as 100 hectáreas; aínda que 
reúnen máis da metade da terra e dos ingresos obtidos. O resultado é unha dualidade 
cada vez maior entre: 

̶ Explotacións  familiares  moi  pequenas  e  pouco  rendibles,  en  progresivo 
abandono ou traballadas só a tempo parcial. 
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̶ Empresas agrarias, ben de particulares, sociedades ou cooperativas, que teñen 
maior  dimensión,  estanse  modernizando  e  son  rendibles,  o  que  permite 
aumentar a súa produción e manter os empregados. 

l Existen importantes diferenzas rexionais en canto ao tamaño medio das súas 
explotacións agrarias: 

̶ As  rexións  dominadas  por  cultivos  de  secaño  ou  devesas  presentan 
explotacións de maior tamaño medio: máis de 50 hectáreas en Castela e León, 
ou máis de 30 en Aragón, Castela-A Mancha, Estremadura e Madrid. 

̶ As rexións húmidas e de especialización gandeira, xunto aos regadíos do litoral 
mediterráneo e as illas, contan con explotacións máis pequenas: menos de 12 
hectáreas de media en Galicia,  País Vasco ou Murcia,  e de 5 hectáreas na 
Comunidade Valenciana e Canarias. 

l O  réxime de tenza establece a relación entre a propiedade e explotación da 
terra.  Pode  distinguirse  entre  tenza  directa  (explotación  traballada  polos  seus 
propietarios),  arrendamento (se explotan terras alleas a cambio dunha renda anual)  e 
parzaría (se explotan terras a cambio dunha porcentaxe da colleita). Na actualidade, un 
70% das terras cultivadas mantéñense en tenza directa e tende a desaparecer o sistema 
de parzaría (só un 2% do total). 

l Un medio para conseguir explotacións agrarias rendibles de dimensión suficiente 
foi a creación de cooperativas, en que os propietarios son socios ou cooperativistas, que 
poñen as súas terras ou a súa produción  en común.  Nalgúns casos compártense as 
tarefas do campo, pero predominan as dedicadas a transformar os produtos (elaboración 
de viños e  aceites,  por  exemplo)  e  comercializalos.  En España  hai  arredor  de 4.000 
cooperativas agrarias, que xa xeran o 45% da produción final agraria. 

l As técnicas e os sistemas agrarios experimentaron cambios desde a década 
de 1960. As transformacións técnicas consistiron na incorporación de avances como a 
mecanización de tarefas, a selección xenética das sementes e razas gandeiras, ou o uso 
de  fertilizantes  químicos  e  produtos  fitosanitarios.  Isto  supuxo  unha  crecente 
intensificación  da produción  e  un aumento  do rendementos.  As transformacións  máis 
importantes son: 

̶ Unha crecente especialización do territorio naqueles cultivos para os que teñen 
mellores  condicións  competitivas,  abandonando  o  resto.  A  substitución  do 
policultivo polo monocultivo provoca maior rendibilidade para o agricultor, aínda 
que a cambio, os riscos son superiores en caso dunha mala colleita ou se se 
produce un descenso de prezos neste produto. 

̶ Maior  investimento  de  capital  para  incorporar  maquinaria  (tractores, 
colleitadoras,  motores  para  rega,  etc.),  produtos  químicos  (fertilizantes, 
herbicidas,  praguicidas,  etc.)  Ou  sementes  seleccionadas  e  transxénicas, 
manipuladas xeneticamente. Este tipo de investimentos reduce a necesidade de 
traballadores  e  aumenta  os  rendementos,  aínda  que  tamén  pode  ter 
consecuencias negativas: os residuos químicos poden contaminar o solo ou as 
augas, e existe un debate sobre os posibles riscos para a saúde derivados do 
concurso de produtos transxénicos. 

̶ Forte  incremento  da superficie  en  regadío,  que  de  ocupar  pouco  máis  dun 
millón de hectáreas en 1900, duplicou esa cifra en 1970 e hoxe supera os 3,4 

2º Bac. Xeografía. Sector Primario.  12 de 15



millóns. Este aumento permite multiplicar ata por seis as producións obtidas en 
secaño,  pero  tamén  provoca  a  sobreexplotación  dos  certos  acuíferos  e 
crecentes conflitos pola auga. 

̶ Incorporación de novas técnicas de cultivo baixo plástico que se asócia ó uso 
de técnicas avanzadas como o cultivo hidropónico, sen solo, á rega por goteo, 
ou a creación de microclimas controlados a distancia con medios informáticos. 
Tamén se utiliza o enarenado no que se alternan capas de area e esterco e que 
permite cultivar terras moi pouco fértiles.

l No pasado, a gandaría tiña como funcións principais as de abastecer de animais 
de labor as tarefas agrícolas e de la para a produción textil. A produción de carne e leite  
para  a  alimentación  era  complementaria,  ao  seren  produtos  que  só  unha  parte  da 
poboación  podía  incluír  como parte  habitual  da  súa  dieta.  O gando bovino  era  máis  
frecuente nas rexións húmidas, e o ovino e caprino nas secas, pero resultaba frecuente 
certa mestura de especies no territorio. O gando porcino e aviario era bastante habitual, 
en pequenas cantidades, dentro das explotacións familiares.

l Nos últimos anos, a gandería  coñeceu un notable desenvolvemento en España, 
e hoxe en día representa un 40% da produción final agraria. 

l Na  actualidade  case  desapareceu  a  utilización  de  animais  de  labor  ante  o 
avance da mecanización, e tamén perdeu importancia a produción de la ante os baixos 
prezos e o aumento das importacións. Produciuse unha intensificación da actividade, e 
medrou a estabulación do gando en granxas onde é alimentado con pensos. Pola contra,  
case desapareceron algunhas prácticas seculares como a transhumancia estacional dos 
rabaños entre os pastos de montaña no verán e os de chaira no inverno. 

l A gandaría destínase hoxe principalmente á alimentación da poboación, o que 
vai unido ao forte aumento do consumo de carne, leite e ovos. Iso supuxo, a miúdo, a  
substitución das razas autóctonas por outras de maior produción e rendibilidade. 

l Os diversos tipos de especies tiveron un crecemento moi desigual, que tamén 
modificou a súa distribución espacial: 

̶ O gando bovino ou vacún conta hoxe cuns 6,5 millóns de cabezas,  que se 
destinan nun 80% á produción de carne e coiros. Localízanse, sobre todo, nas 
áreas montañosas e nas devesas occidentais, aínda que as granxas intensivas 
para a engorda de becerros abundan tamén en territorios con escaseza de 
pastos, totalmente dependentes da compra de pensos. O outro 20% do gando 
vacún dedícase, a produción de leite, pero a súa evolución foi máis negativa 
ante  a  competencia  doutros  países  europeos  e  o  establecemento  de  cotas 
leiteiras pola PAC, que eliminaron moitas explotacións familiares de pequeno 
tamaño. Este sector se localiza especialmente nas rexións cantábricas. 

̶ O gando ovino conta con 24 millóns de cabezas, e sufriu un forte retroceso hai 
catro décadas ao caer o prezo da la e emigraren moitos pastores. Porén, nos 
últimos anos foise recuperando ao aumentar a demanda de carne de cordeiro e 
leite. A súa distribución é bastante dispersa con maior importancia no interior 
peninsular, onde aproveitan os pastos estacionais: Castela-A Mancha, Castela e 
León, Estremadura e Aragón suman o 70% do total. 

̶ O gando caprino conta con 3 millóns de cabezas e sempre foi complementario 
do  anterior,  utilizado  para  a  fabricación  de  queixos  e  consumo  de  carne. 
Alcanza  a  súa  importancia  en  terreos  áridos  ou  montañosos  con  pastos 
escasos e de pouca calidade, como os de sueste peninsular e Canarias. 
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̶ O gando porcino conta con preto de 24 millóns de cabezas e experimentou un 
rápido  crecemento  nas  últimas  décadas.  Mantense  a  importancia  da  raza 
ibérica, criada nas devesas salmantinas, estremeñas e onubenses, que xera 
produtos de alta calidade e crecente demanda nacional e internacional. Pero 
tamén  proliferan  as  granxas  onde  se  realiza  a  engorda  rápida  de  animais, 
localizadas  sobre  todo  en  Cataluña,  Aragón,  Murcia  e  algunhas  provincias 
próximas a grandes mercados de consumo, como son Segovia e Toledo. 

̶ O gando aviario é a que rexistrou un maior aumento nos últimos tempos, con 
granxas que funcionan como verdadeiras fábricas automatizadas que chegan a 
superar,  en  ocasións,  os  50.000  animais,  a  partir  do  consumo  intensivo  de 
pensos e un sistema de produción continua. A súa localización é parecida á das 
granxas porcinas, con Cataluña na cabeza. 

l A entrada na Comunidade   Europea en 1986   supuxo unha gran transformación 
na agricultura. España adoptou a PAC (Política Agraria Comunitaria). A PAC supuxo un 
nova situación para a agricultura española xa que os produtos españois entraron  nun 
mercado de máis de 320 millóns de persoas con elevado poder adquisitivo, pero tamén 
pasaron a estar expostos a unha forte competencia cos outros produtos europeos.

l Os obxectivos da PAC son:

̶ Non producir excedentes para non baixar os prezos e que a agricultura sexa 
unha actividade rendible. Para elo levou a cabo diversas actuacións:

– O establecemento de “cotas de produción”  para os produtos excedentarios 
como o aceite e o viño.

– O establecemento da “axuda  única” que se desvincula da produción para 
que o agricultor se adapte ó mercado.

– As “intervencións”  na que a  Comunidade Europea merca os produtos ós 
agricultores para que non baixen de prezo e despois destrúeos. 

̶ A  xudar  á  modernización   da  agricultura,  e  así  facela  máis  competitiva, 
fomentando:

– A especialización rexional de cultivos.

– A utilización de sementes seleccionadas.

– O uso de fertilizantes e pesticidas.

– A utilización de maquinaria máis eficaz.

– A aplicación de novas tecnoloxías  para superar os condicionantes naturais 
ca construción  de invernadoiros,  o  cultivo en area con esterco,  o  cultivo 
hidropónico ou sen solo, e o rego por aspersión e por goteo.

̶ Crear a “Denominación de Orixe”   para protexer os produtos de boa calidade 
propios dunha rexión xeográfica concreta. A denominación de D.O e a vixilancia 
das  súas  calidades  específicas  depende  das  comunidades  autónomas.  En 
España o 10% dos seus produtos teñen D.O

l Pese a ser a clave que permite manter hoxe activas boa parte das explotacións 
agrarias, a PAC enfróntase a certas críticas: 
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̶ Absorbe  parte  importante  do  orzamento  total  comunitario,  o  que  non 
corresponde ao peso relativo do sector. 

̶ Supón un proteccionismo do seu mercado interior, que frea as posibilidades de 
que países do Terceiro Mundo exporten a el os seus produtos, moitas veces 
máis baratos. 

̶ Como  as  axudas  se  vinculan  ó  tamaño  da  explotación,  favorece  unha 
repartición  moi  desigual:  só  un  20%  das  exportacións  repartiu  o  80%  das 
axudas. 
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	1 - AGRICULTURA:
	l Os factores que inflúen na agricultura española son:
	̶ A altitude: a elevada altitude media da península dificulta a agricultura xa que as mellores condicións para ela dánse por debaixo dos 200 m. de altura. Estas condicións só se dan no 11`4% do territorio español.
	̶ A orografía: en España abundan os desniveis do terreo: a pendente dificulta o labrado e a rega das terras e fai que o terreo se erosione máis ca auga da chuvia. Isto leva á necesidade de construír socalcos para os cultivos. Aínda que tamén atopamos terras chás no Val do Ebro e do Guadalquivir, e na Meseta.
	̶ O clima: dende o punto de vista das precipitacións diferéncianse dous ámbitos: a España húmida no norte de España, e a España seca que inclúe todo o resto: máis do 77% do territorio recibe menos de 700 mm. ó ano. A forma de precipitacións en forma de aguadoiros, saraiba, ou as prolongadas secas, tamén estragan os cultivos. Na España seca predomina a “triloxía mediterránea”: trigo, vide, e oliveira. Pero tamén hai zonas húmidas e ben regadas situadas nas chairas aluviais que favorecen o cultivo de hortalizas e froiteiras. Dende o punto de vista das temperaturas unha gran parte do territorio ten varios meses de xeadas o cal prexudica ós cultivos. As zonas costeiras son mellores pola menor oscilación térmica. Dende o aspecto dos solos existe unha grande variedade. Algúns deles deben ser tratados con fertilizantes para o seu uso agrícola como as terras pardas meridionais. Outros están moi erosionados, como os rankers, de feito as zonas erosionadas superan en superficie a zona cultivada.Tamén existen terras moi fértiles como as algunhas das terras volcánicas de Canarias, as aluviais de de Valencia ou Murcia, e os vertisolos ou terras negras de Badajoz e Pamplona.
	̶ A dispoñibilidade de auga: a agricultura consume aproximadamente o 80% da auga dispoñible. Obtenma da chuvia, os ríos, e os acuíferos. A dispoñibilidade de auga determina o tipo de cultivo: son cultivos de secaño o trigo, que se recolle xusto antes do verán, a vide e a oliveira, que son cultivos leñosos que teñen raíces longas para absorber ben a auga. Estes cultivos son cultivos extensivos porque se practican en grandes extensións de terreo con rendementos por hectárea baixos. Os cultivos de regadío son as legumes ( lentellas, garavanzos, e fabas), as hortalizas ( cenoria, leituga, tomate, e patacas). Os cultivos de regadío son cultivos intensivos porque o abastecemento de auga e o traballo por parte do agricultor fan que os rendementos por hectárea sexan moi elevados.

	1.1 - Os cultivos agrícolas máis importantes son:
	l Os cereais: o cultivo dos cereais diminuíu nos últimos anos pero segue a ser o cultivo ó que se lle dedica máis extensión de terreo. Existen cereais de secaño e de regadío:
	̶ Son cereais de secaño: o trigo que se cultiva principalmente na Meseta. Utiliza unha elevada mecanización e pouca man de obra. Actualmente sofre un descenso da demanda e unha baixada dos prezos polo cambio dos hábitos alimenticios. A cebada que goza dun aumento da demanda para a alimentación do gando e a fabricación de cervexa. A avea e o centeo.
	̶ Son cereais de regadío: o millo que se cultiva sobre todo na España húmida sen necesidade de regadío e aumentou a súa produción para alimentación humana e pensos de animais.O arroz que se cultiva en Valencia e no Delta do Ebro. A produción nacional é suficiente para abastecer o consumo nacional e tamén exportar. É un cultivo moi rendible.

	l A Oliveira: é un cultivo leñoso de secaño que despois da cebada e o trigo é o cultivo que máis extensión ocupa no noso país. O seu cultivo está pouco mecanizado e a recollida da oliva é lenta. A súa produción destinase sobre todo a fabricación de aceite. Andalucía é a maior produtora. Nos últimos anos aumentou a súa produción debido ás subvencións europeas e ás melloras técnicas ata producir o 40% da produción mundial. O problema está no elevado prezo pola escasa mecanización e a competencia de aceites máis baratos. A política da PAC é a de fomentar a produción de alta calidade como o aceite de oliva “virxe” fronte ó refinado, manter as cotas de produción e desligar as axudas da produción.
	l A vide: é un cultivo leñoso de secaño que necesita veráns secos, escasas precipitacións e invernos relativamente fríos. Destinase á fabricación de viño, ó consumo en fresco, e á elaboración de uvas pasas. A principal produtora é Castela-A Mancha pero existen outras zonas con bo mercado como a Rioxa, Rías Baixas, ou Xerez. A súa produción medrou a partir de 1990 xa que melloraron as técnicas de cultivo e aumentou a súa promoción nacional e internacional. Pero ten que enfrontarse á competencia da cervexa e das bebidas sen alcohol. A PAC intenta reducir os excedentes con subvencións ó abandono do cultivo e establecendo cotas de produción. Tamén intenta mellorar a competitividade substituíndo as cepas antigas por outras de máis calidade e con mellor mercado.
	l As plantas forraxeiras: os máis importantes son a alfalfa e millo forraxeiro. A súa produción aumentou a medida que o facía a cabana gandeira. Na actualidade perderon importancia debido a que os pensos se elaboran con cereais. A PAC desvinculou as axudas da produción.
	l As verduras e hortalizas: son plantas que se cultivan en hortas e regadío e se destinan para consumo humano: pementos, tomates, berenxenas, cabaciñas, espárragos, leitugas, allos, e cebolas, remolacha, grelos, coliflor, coles, chícharos, xudías, alcachofas, espinacas, acelgas, apio, setas... Teñen altos niveis de produtividade debido á ampliación das zonas de regadío e ós avances técnicos. A súa demanda nacional e internacional aumentou considerablemente nos últimos anos debido á expansión da dieta mediterránea. Boa parte da produción destinase ás conservas e á conxelación. Cultivase en pequenas explotacións e en réxime intensivo utilizando todo tipo de técnicas. As comunidades con maior produción de hortalizas son Andalucía, Comunidade Valenciana, Rexión de Murcia, A Rioxa, Navarra, Estremadura, Aragón e algunhas zonas de Cataluña.
	l As froiteiras: supoñen moitos ingresos á balanza comercial española. A PAC protexe estes produtos subvencionando a súa retirada do mercado se os prezos corren perigo de caer. Destacan os cítricos como a laranxa, o limón, e a mandarina, que as máis cultivadas. Os froitos secos como as noces, as abelás e as améndoas que as aumentaron a produción porque necesitan poucos coidados. E as froitas de horta entre as que destacan as fresas, sandías,melóns, melocotóns, cereixas, albaricoques, peras, e figos, as mazáns de Asturias e parte do País Vasco, e os plátanos de Canarias. As comunidades que máis produción de froiteiras teñen son: Andalucía,Cataluña, Aragón, Comunidade Valenciana, Rexión de Murcia, A Rioxa e Estremadura.
	l As patacas e legumes. Son legumes as fabas, as lentellas, e os garavanzos. Diminuíu a súa superficie de cultivo debido á baixada da demanda polo cambio dos hábitos alimenticios e á competencia dos produtos dos Países Baixos. Pero a actual crise económica que estamos a vivir fixo aumentar o seu consumo nos últimos dous anos. A PAC que desligou a axuda económica da produción.
	l Os cultivos industriais son aqueles que se utilizan como materia prima para a industria alimentaria ou téxtil. Destacan o xirasol que se dedica á produción de aceite e que aumentou a súa zona de cultivo debido a que esixe pouco en auga e en solos e a que aumentou a demanda do seu aceite. A remolacha azucreira que centra o seu cultivo no Val do Douro. O algodón que reduciu o seu cultivo pola introdución das fibras sintéticas na industria téxtil. O tabaco do que o Estado regula o cultivo, a superficie, e os prezos. Os cambios recentes impostos pola PAC son o establecemento de cotas de produción para o xirasol e a remolacha azucreira e a perda de axudas para o tabaco.


	2 - A PRODUCIÓN FORESTAL:
	l A produción madeireira destaca sobre todo nos bosques atlánticos, nas cordilleiras Ibérica e Central, e no sudoeste peninsular. A madeira emprégase sobre todo na fabricación de mobiliario, na construción, e na fabricación de papel. A súa produción aumentou pola expansión de especies de rápido crecemento como o piñeiro e o eucalipto. Pero aínda así é deficitaria e necesitamos importar o 25% da madeira consumida.
	l A resina utilizase como materia prima para pinturas e colas. A cortiza obtense das sobreiras de Andalucía, Estremadura, e Cataluña e utilizase para tapóns e illantes. Exportase a toda Europa en dura competencia con Portugal. Tanto a resina como a cortiza enfróntanse ca competencia dos produtos sintéticos.
	l A PAC e o Plan Forestal Español fomentan as repoboacións e a dedicación forestal das terras que non son competitivas para o uso agrícola co obxectivo de incrementar a produción de madeira, e de fomentar outros usos do bosque como os recreativos e os ambientais. Pero estes plans enfróntanse á problemática dos incendios, da presión urbanística, e de que moitas destas especies de repoboación non son axeitadas ó medio natural no que se introducen, caso dos eucaliptos e piñeiros en Galicia.

	3 - A GANDERÍA.
	l A gandería tradicional estaba baseada na coexistencia de distintas especies gandeiras, na cría de razas autóctonas, na utilización de técnicas atrasadas, e nos baixos rendementos. A gandería actual experimentou importantes transformacións que lle permitiron incrementar rendementos. As máis importantes foron:
	̶ A especialización na produción de carne ou leite. Para elo as razas autóctonas foron substituídas por razas estranxeiras e as razas mixtas, que se usaban tanto para a produción de carne coma de leite, case desapareceron. A progresiva desaparición das razas autóctonas motivou que a PAC optara por protexelas mediante subvencións.
	̶ A utilización progresiva da técnica como o emprego de muxidoiras mecánicas, e o estudo científico da alimentación do gando.
	̶ O aumento do tamaño das explotacións e do número de cabezas por explotación.
	̶ A gandería intensiva gaña peso respecto á extensiva. A gandería extensiva depende do medio físico e vai asociada a razas autóctonas e técnicas de traballo tradicionais. Na actualidade evoluciona cara unha gandería mixta ou intensiva. A gandería intensiva ou industrial está desvinculada do medio físico, estabulada, e vai asociada a razas estranxeiras. Está alimentada con pensos e forraxes importados cuxos prezos experimentaron fortes subidas.

	l A produción gandeira aumentou a súa participación na produción agraria debido ós cambios alimentarios e ó aumento do nivel de vida. As comunidades con máis produción gandeira son Galicia, Asturias, Cantabria, e Cataluña. Os cambios nas razas débense a necesidade de competir no mercado e as esixencias da PAC.
	3.1 - A gandería bovina.
	l A gandería bovina (becerros, vacas, touros,) dedícase principalmente a produción de carne e leite. O gando destinado a carne prodúcese en réxime extensivo (ceibo nos montes e pastos) nas montañas e nas devesas occidentais e en réxime intensivo (en granxas) cerca do núcleos urbanos ou en zonas con abundancia de forraxes. O gando destinado a leite localizase en réxime mixto ( pastando polo día e na corte pola noite con suplemento de pienso) nas zonas de bos pastos ou bos forraxes e en réxime intensivo ( só na granxa) cerca das cidades.
	l Os principais problemas ós que se enfronta a gandería bovina son que a produción de carne está sometida á competencia da carne de porco e polo que é máis barata, e que a produción de leite ten a competencia doutros países comunitarios que producen máis barato.
	l A política da PAC é manter a axuda ligada á produción no caso das vacas nutricias ( que dan de mamar ós becerros) e do sacrificio de tenreiros, e impor cotas para a produción de leite ou estimular o abandono desta actividade. Como consecuencia parte do sector estase reconvertendo cara o bovino de carne.

	3.2 - A gandería ovina e caprina.
	l A gandería ovina e caprina (óuvellas e cabras) destinase á produción de carne e leite, e moi secundariamente a de la. Localizase sobre todo nos secaños do interior peninsular. Desenvolvese en réxime extensivo aínda que o réxime intensivo de ceba de años ou cabritos e muxidoira estáse a incrementar. Para a produción de carne destínanse as razas autóctonas, e para produción de leite razas estranxeiras.
	l Actualmente a produción de leite para queixos estáse a incrementar pola alta demanda e o pastoreo extensivo perde importancia pola falta de pastores. Debido a isto a PAC concedeu subvencións ó gando ovino extensivo para evitar o abandono desta actividade.

	3.3 - A gandería porcina.
	l A gandería porcina dedícase parte ó consumo fresco e parte á elaboración de embutidos. O porcino extensivo está baseado en razas autóctonas de calidade e localizase nas devesas de Estremadura, Zamora, Salamanca, e Andalucía. O porcino intensivo predomina en Cataluña e Murcia.
	l Actualmente a produción de porcino aumentou debido á maior demanda pero enfróntase cos excedentes mundiais. A PAC só concede axudas á exportación.

	3.4 - A gandería avícola.
	l A gandería avícola ( galiñas e polos) destínase á produción de carne e ovos. A produción en réxime intensivo localizase en Galicia, Cataluña, Castela, e Aragón. Os galiñeiros en réxime extensivo son aínda moi reducidos. A produción de carne é inferior ó consumo polo que se necesita importar mentres que produción de ovos permite exportar.
	l A PAC da axudas á exportación de carne e de ovos, e á retirada de carne do mercado para evitar a caída dos prezos.

	3.5 - A apicultura:
	l A cría de abellas dedícase a obtención de mel e cera, produtos que teñen unha boa tendencia comercial. Galicia ten unha mel de gran calidade ca cualificación de “indicación xeográfica protexida”.


	4 - A PESCA.
	l España está considerada como unha gran potencia pesqueira xa que a pesca desembarcada ten un gran valor comercial, ademais conta cunha flota numerosa e competitiva e cun sector pesqueiro de gran capacidade empresarial. Tamén ten moita importancia por todas as actividades que xera: estaleiros, industrias conserveiras, comercialización...
	l A expansión do sector pesqueiro veu ca Lei de Renovación e Protección da Flota Pesqueira en 1961 e ata os anos 70 a flota pesqueira española alcanzou un gran desenvolvemento modernizando a súa flota, ampliando os seus caladoiros, e multiplicando as súas capturas. Pero a partir de 1973 a pesca enfrontouse cunha crise difícil de resolver debido a tres factores:
	̶ O encarecemento do combustible.
	̶ O esgotamento das especies pola contaminación e as prácticas abusivas de pesca.
	̶ As dificultades nas áreas de pesca de altura xa que os países como Marrocos, Mauritania, Estados Unidos e Canadá empezan a limitar as zonas1 e as especies que pode pescar España.

	l Desde 1983 España está sometida á Política Pesqueira Común (PPC), inicialmente se esperaba que isto favorecería ó sector pesqueiro español, pero non foi así debido ó sistema de licencias e de cotas e á política de axudas económicas que no caso de España implicaron adoptar barcos máis pequenos e perder capacidade pesqueira. Pese a esta crise a pesca aínda é unha das actividades máis importantes no noso sector primario. Perdeu peso no conxunto da economía española pero segue sendo importante nalgunhas comunidades como Galicia. Ademais, en España consúmese moito peixe.
	4.1 - Tipos de flota.
	l Os tipos de flota son de grande altura e de altura que pescan en zonas lonxe da costa e en caladoiros afastados. Tanto a flota de gran altura como a de altura sufriron un importante retroceso como consecuencia da aplicación dos límites territoriais internacionais.
	l A flota de litoral e baixura foi a que máis sufriu a crise pola necesidade de investimento para mantela modernizada e pola aplicación das 200 millas como augas territoriais de cada país. A pesca familiar é a única que aumentou nos últimos anos debido ó alto valor das súas capturas.
	l Un problema común a tódolos tipos de flota é o seu envellecemento que se tenta solucionar con axudas e subvencións da Unión Europea.

	4.2 - As rexións pesqueiras españolas: (libro)
	l A Rexión Noroeste inclúe todas as costas galegas. É a rexión máis importante tanto polo volume de pesca como polo seu valor. O porto de Vigo é o primeiro de España e onde ten a súa base unha boa parte da flota conxeladora e bacallaeira. Ó seu arredor sitúanse os principais estaleiros e buques de pesca, unha boa parte da industria conserveira, e moitas empresas pesqueiras e distribuidoras.
	l A Rexión Cantábrica esténdese desde o río Eo ó Bidasoa, e é a segunda en tonelaxe de pesca desembarcada. Os portos de Pasaia, Bermeo, Ondarroa, Donosti-San Sebastián e Xixón serven de base a moitos barcos que faenan en augas comunitarias.
	l A Rexión Mediterránea ten portos pesqueiros pouco activos. É unha zons pobre en pesca porque as súas augas son demasiado salgadas e quentes. Por iso é necesario importar peixe, sobre todo en temporada turística.
	l A Rexión Sudatlántica esténdese desde a fronteira con Portugal ata o porto de Alxeciras abarcando tamén os portos de Cádiz e Huelva. Neles desembarcan especies de gran valor económico como cigalas, langostinos e gambas, moitas veces procedentes das costas africanas.
	l A Rexión Canaria conta co importante porto das Palmas e co de Arrecife en Lanzarote. Os seus barcos practican a pesca de altura e de grande altura nas costas africanas.

	4.3 - Os caladoiros:
	l Os caladoiros son lugares onde se abunda se concentra a pesca e faenan os pescadores.
	l Os caladoiros nacionais están:
	̶ No Mediterráneo a temperatura media é superior á do Atlántico e a salinidade superior polo que existe menos fitoplancto e a riqueza pesqueira é menor. Péscase sardiña, atún, e bonito.
	̶ No cantábrico a temperatura media é menor e a salinidade tamén polo que a súa riqueza pesqueira é maior. Péscase atún, bonito, peixe espada, sardiña, peixe sapo, pescada, ollomol, meiga, e xurelo.
	̶ No Golfo de Cádiz. Esta zona está limitada polas augas nacionais de Marrocos. Aquí péscanse especies de gran valor económico como gambas, langostinos e luras pero presenta síntomas de esgotamento.

	l Os caladoiros internacionais onde habitualmente faena a nosa flota son:
	̶ Nas costas de Terranova ( Atlántico Noroeste). Aquí pescan barcos españois de gran altura en campañas que duran moitos meses, dedícanse principalmente á pesca do bacallao.
	̶ Nas augas europeas de Noruega e Mar do Norte (Atlántico Nordés). Acoden a ela as flotas de altura do Cantábrico e de Galicia, practicase a pesca de arrastre que captura habitualmente pescada, peixe sapo, xurelo, e cigala.
	̶ Marrocos, Mauritania, e Senegal ( Atlántico Central) Pescase pescada, gamba, xurelo e xarda.
	̶ Namibia e República Sudafricana (Atlántico Sudeste) Esta flota está especializada en conxelación de pescada.
	̶ Os caladoiros do Índico oeste en torno a Mozambique onde se pesca e conxela marisco.


	4.4 - Administracións que interveñen na política pesqueira:
	l A Unión Europea que fixa os obxectivos xerais e concede axudas a través do FEP (Fondo Europeo de Pesca.)
	l O Estado español que elabora a planificación xeral pesqueira e concreta as directrices europeas.
	l As comunidades autónomas que teñen competencia nas súas augas costeiras, no marisqueo, e nos cultivos mariños.

	4.5 - Crise da pesca e política pesqueira.
	l Os indicadores da crise son o descenso da poboación ocupada na pesca, 0´25% no 2007 e a diminución da súa contribución ó PIB, inferior ó 1%, e a necesidade de importar grandes cantidades de peixe. Esta crise deriva de varios problemas:
	̶ O problema dos caladoiros. Os caladoiros son lugares apropiados para tirar as redes. Non abastecen a demanda de consumo e están sometidos a múltiples regulacións. Os caladoiros nacionais son pequenos e están contaminados e sobrexplotados polo que se está a desenvolver unha política de recuperación dos recursos. Os caladoiros comunitarios están sometidos a un sistema de cotas fixadas anualmente. E os caladoiros internacionais teñen restricións de pesca. España que ten unha flota pesqueira importante por iso promove a continuación dos acordos de pesca con terceiros países e a sinatura doutros novos que permitan incrementar as posibilidades de pesca do noso país. Pero a competencia en negociación pesqueira tenlla cedida á Unión Europea e os negociadores comunitarios non conseguiron ata agora resultados satisfactorios para España.
	̶ O problema demográfico. A poboación ocupada na pesca é escasa, está envellecida, e ten escasa formación. Para paliar estes problemas concédenselle axudas ós novos pescadores, contemplase a mellora da formación profesional, e foméntase a competitividade e a diversificación do sector.
	̶ Os problemas económicos. A frota pesqueira española ten un tamaño excesivo comparado ca súas posibilidades de pesca, e os barcos son vellos, máis de 30 anos de idade media. Para facer fronte a estes problemas iniciouse unha reconversión do sector ca redución do tamaño da frota incentivando as prexubilacións, o desguace dos barcos vellos e a dedicación a outras actividades. Tamén se deron axudas á modernización da frota e ó mantemento da pesca artesanal.
	̶ A pouca diversificación económica dos pobos dedicados á pesca. Para aumentar a diversificación económica promovéronse outras actividades como a pesca deportiva, as instalacións de acuicultura e a participación dos pescadores noutras labores como a limpeza dos fondos mariños.
	̶ O escaso emprego das telecomunicacións e das novas tecnoloxías. Para facer fronte a este problema promoveuse o uso das novas tecnoloxías na detección dos bancos de pesca, na pesca selectiva, e na implantación de novos cultivos mariños.
	̶ Os problemas de transformación e comercialización dos produtos. Para paliar esta situación foméntanse as cooperativas pesqueiras e promocionase o consumo de peixe.
	̶ Os problemas de seguridade e sanidade. Para elo contrólase a correcta etiquetaxe do peixe, e a súa posible contaminación.
	̶ Os problemas ambientais. A sobreexplotación dos recursos pesqueiros. Fronte a isto repobóanse os caladoiros e establécense cotas de pesca, paros biolóxicos, e talles mínimos. A contaminación das augas debese sobre todo ás verteduras de combustibles dos barcos e fronte a este problema tentase evitar as verteduras e rexenerar as augas degradadas.



	5 - A acuicultura.
	l É a cría de especies animais e vexetais mariñas ou de auga doce. Estase a fomentar como forma de aumentar o abastecemento de peixe para o consumo da poboación.
	l Existen dous tipos de acuicultura mariña, a acuicultura extensiva que só interfire nalgunhas fases da produción, como a alimentación ou reprodución, por exemplo os mexillóns criados en bateas na ría de Arousa. E a acuicultura intensiva que intervén en todo o proceso vital da especie, por exemplo exemplo a dourada criada en piscifactorías. Tamén existe a acuicultura continental ou de auga doce que cultiva troita, cangrexos, carpas, e esturións.
	l Os problemas da acuicultura son os elevados custos de instalación e produción, as enfermidades dos peixes, e a contaminación das augas.
	l A Unión Europea e España están fomentando esta actividade a través da concesión de subvencións para implantar e mellorar as instalacións, promover a investigación de novas especies, mellorar a calidade e sanidade dos peixes, e evitar a contaminación.

	6 - Cambios e permanencias no sector primario2
	6.1 - Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos.
	l Ata o século XIX, todos os países mantiñan un predominio do sector primario (o que inclúe as actividades agrarias e outras ligadas á extracción de recursos naturais, como a pesa e a explotación forestal), e boa parte da súa poboación activa dedicábase a obter alimentos e outros bens de primeira necesidade. Só entón, algúns países iniciaron un proceso de industrialización, que fixo que o sector secundario se convertese no máis importante dentro do seu territorio. Nas últimas décadas, os países desenvolvidos mantiveron a redución progresiva do sector primario, e agora tamén do secundario fronte ao rápido crecemento do sector terciario ou de servizos.
	l Na actualidade o sector primario só dá emprego ao 4,5% dos ocupados en España, e xera unha proporción algo inferior (4%) do PIB; moi por debaixo do secundario (29% dos ocupados) e, sobre todo, do terciario (66%).
	l De todos os xeitos, a produción final agraria é hoxe un 30% superior á de hai un cuarto de século grazas ao seu maior grao de tecnificación que permite aumentar a produtividade do traballo e, pese á perda de importancia dentro da economía, as actividades do sector primario aínda manteñen un gran valor estratéxico (autonomía alimentaria, achega de materias primas, manter poboación e emprego en áreas rurais, preservar o medio ambiente...). Por todos estes motivos, a Unión Europea mantén desde hai décadas unha Política Agraria Común (PAC), que busca a supervivencia desta actividade influíndo decisivamente sobre o sector agrario español.
	l Os máis de cincuenta millóns de hectáreas do territorio español destínanse a diferentes usos, o que xera diversos tipos de paisaxes. A grandes trazos, identifícase cato grandes tipos de usos de solo:
	̶ As terras labradas, ocupadas por diferentes cultivos, comprenden algo máis de 16 millóns de hectáreas (34% da superficie total). Esténdese, sobre todo, polas grandes cuncas e vales interiores, de relevo predominante chan ou ondulado nos vales do Ebro, Douro, Texo, Guadiana, Guadalquivir), algunhas depresións interiores, como por exemplo o Bierzo leonés, Baza e Guadix en Granada, Antequera en Málaga.) E o litoral Mediterráneo. Son, en cambio, escasas tanto nas rexións do norte peninsular, coma nas áreas de montaña e o arquipélago canario. Neste último, as condicións climáticas, topográficas ou a escasa fertilidade do solo dificultaron sempre a súa posta en cultivo.
	̶ Os prados e pastos ocupan uns 8 millóns de hectáreas (17% da superficie total). Están destinados á produción de herba para alimento do gando, e ocupan as áreas máis húmidas ou con solos de pouca calidade para o cultivo. Pódense distinguir tres tipos: as pradarías permanentes que constitúen o uso máis característico do solo nas rexións de clima oceánico próximas ao litoral cantábrico, desde Galicia ao País Vasco, e están asociadas a unha importante gandaría vacuna; Os pastos estacionais, verdes nos períodos chuviosos, pero que secan no verán; isto permitiu manter unha gandaría máis diversificada (bovina, ovina e porcina) e de carácter extensivo, como por exemplo en Estremadura e Salamanca; E os pastos de altura que se dan nos cumes das principais cordilleiras, onde desaparece o bosque polas baixas temperaturas e a pobreza dos solos, e son utilizados tradicionalmente por unha gandaría transhumante, principalmente ovina,que se traslada a eles no verán desde as terras máis baixas e cálidas.
	̶ As áreas forestais, que se corresponden con bosques de especies caducifolias ou perennifolias, ocupan 15 millóns de hectáreas (32% da superficie total). A súa densidade é maior nas rexións máis húmidas, así como nas principais cadeas montañosas da Península e os arquipélagos, que son tamén as áreas menos transformadas pola acción humana. Permiten a explotación da madeira e doutros produtos complementarios (cortiza, froitos, etc.), así como a súa utilización para a caza.
	̶ Os restantes usos do solo suman outros 8,4 millóns de hectáreas (que constitúe o 17% da superficie total). Nesta sección inclúense desde os terreos ermos improdutivos ata as áreas urbanizadas, as ocupadas por infraestruturas (como son aeroportos, portos, estradas, ferrocarrís) e os espazos hídricos de auga doce e non mariños (lagos, ríos e encoros).

	l A distribución dos usos do solo en España vén determinada por varios factores:
	̶ As condicións climáticas: En España distínguense tres dominios: o dominio atlántico, de clima húmido, que conta coa presenza de prados e bosques. Esténdese polo norte e oeste peninsular, degradándose cara ao interior; O dominio mediterráneo, localizado no resto da Península e as illas Baleares. Caracterízase pola existencia dunha estación seca no verán, e mostra un predominio das terras labradas; O dominio subtropical, nas illas Canarias, que ten na aridez o principal factor limítante para os cultivos e o bosque, agás nas zonas que están expostas aos ventos alisios.
	̶ O relevo existente de áreas montañosas e chairas. Nas primeiras, as condicións especiais de elevada altitude e pendente, solos pouco profundos e descenso térmico favorecen un uso do solo para pastos e bosques. En cambio, nas chairas, a ocupación humana foi historicamente máis intensa, polo que predominan as terras cultivadas.
	̶ A evolución do sistema económico. Na economía de subsistencia, cultivos, pastos e bosque complementábase, poñéndose en uso a maior superficie de terra posible para asegurar a alimentación da poboación. O desenvolvemento da economía de mercado conduciu ao abandono das terras de cultivo pouco rendibles e a súa substitución por pastos destinados a alimentar o gando, tamén produciu a destrución de bosques e a repoboación doutros, o que produciu cambios no mapa de usos do solo.
	̶ A estrutura da propiedade da terra. Nos territorios dominados pola gran propiedade, son habituais os usos extensivos con poucos rendementos por hectárea, pero con investimentos de traballo e capital escasos, que os fan rendibles. En cambio, a pequena propiedade asóciase a usos máis intensivos do solo para poder subsistir con pouca terra, pero maiores rendementos.


	6.2 - Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española
	l A poboación ocupada nas actividades agrarias é escasa (4% en 2012) e envellecida (máis do 50% tiña entre 40 e 64 anos). Non obstante, existen diferenzas territoriais entre Madrid e do País Vasco, en torno ao 1%, e os valores máis altos de Estremadura, Murcia e Galicia, superiores ao 8%. Por outra parte, o envellecemento rural é máis acentuado nas comunidades do interior peninsular.
	l A causa principal desta situación foi o éxodo rural, acontecido entre 1960 e 1975. Estivo motivado pola mecanización das tarefas agrarias e pola atracción exercida pola industria e polos servizos urbanos, que provocaron o despoboamento das áreas rurais máis atrasadas da montaña e do interior peninsular. Desde 1975, a crise económica desacelerou o éxodo rural e incrementou a actividade agraria a tempo parcial.
	l As tendencias demográficas que se apuntan desde a década de 1990 son dobres:
	̶ Por unha parte a continuación do descenso demográfico e do envellecemento nas áreas rurais máis desfavorecidas. Os motivos son o crecemento natural negativo, a emigración, a xubilación de moitos agricultores maiores, e os plans de prexubilación e de abandono da actividade, que lles afectan sobre todo ás explotacións menos rendibles e a unha parte das traballadas a tempo parcial.
	̶ E por outra, certa recuperación e rexuvenecemento das áreas rurais máis dinámicas que está relacionada co asentamento de inmigrantes para realizar tarefas agrarias, coas novas actividades residenciais, industriais e de servizos en zonas rurais periurbanas e turísticas, e coas subvencións destinadas a evitar o despoboamento rural e a instalar novos agricultores.

	l Unha explotación agraria é unha unidade económica que agrupa todas as parcelas traballadas por un mesmo agricultor ou gandeiro, xunto cás instalacións complementarias (granxas, almacéns, silos...), aínda que non todas as terras sexan da súa propiedade e estean dispersas polo territorio.
	l En España contabilízanse hoxe un millón de explotacións agrarias, cifra moi inferior aos 2,9 millóns censadas en 1962. Unha parte dese descenso débese ao abandono de terras polos que se xubilaron, emigraron ou cambiaron de actividade. Pero tamén é resultado dun proceso de concentración, por venda ou arrendamento de parte desas terras aos que permanecen no campo. Esa concentración permitiu a elevación do tamaño medio das explotacións a 24,8 hectáreas, pero aínda existen fortes contrastes: a metade non chega ás 5 hectáreas, mentres só un 5% supera as 100 hectáreas; aínda que reúnen máis da metade da terra e dos ingresos obtidos. O resultado é unha dualidade cada vez maior entre:
	̶ Explotacións familiares moi pequenas e pouco rendibles, en progresivo abandono ou traballadas só a tempo parcial.
	̶ Empresas agrarias, ben de particulares, sociedades ou cooperativas, que teñen maior dimensión, estanse modernizando e son rendibles, o que permite aumentar a súa produción e manter os empregados.

	l Existen importantes diferenzas rexionais en canto ao tamaño medio das súas explotacións agrarias:
	̶ As rexións dominadas por cultivos de secaño ou devesas presentan explotacións de maior tamaño medio: máis de 50 hectáreas en Castela e León, ou máis de 30 en Aragón, Castela-A Mancha, Estremadura e Madrid.
	̶ As rexións húmidas e de especialización gandeira, xunto aos regadíos do litoral mediterráneo e as illas, contan con explotacións máis pequenas: menos de 12 hectáreas de media en Galicia, País Vasco ou Murcia, e de 5 hectáreas na Comunidade Valenciana e Canarias.

	l O réxime de tenza establece a relación entre a propiedade e explotación da terra. Pode distinguirse entre tenza directa (explotación traballada polos seus propietarios), arrendamento (se explotan terras alleas a cambio dunha renda anual) e parzaría (se explotan terras a cambio dunha porcentaxe da colleita). Na actualidade, un 70% das terras cultivadas mantéñense en tenza directa e tende a desaparecer o sistema de parzaría (só un 2% do total).
	l Un medio para conseguir explotacións agrarias rendibles de dimensión suficiente foi a creación de cooperativas, en que os propietarios son socios ou cooperativistas, que poñen as súas terras ou a súa produción en común. Nalgúns casos compártense as tarefas do campo, pero predominan as dedicadas a transformar os produtos (elaboración de viños e aceites, por exemplo) e comercializalos. En España hai arredor de 4.000 cooperativas agrarias, que xa xeran o 45% da produción final agraria.
	l As técnicas e os sistemas agrarios experimentaron cambios desde a década de 1960. As transformacións técnicas consistiron na incorporación de avances como a mecanización de tarefas, a selección xenética das sementes e razas gandeiras, ou o uso de fertilizantes químicos e produtos fitosanitarios. Isto supuxo unha crecente intensificación da produción e un aumento do rendementos. As transformacións máis importantes son:
	̶ Unha crecente especialización do territorio naqueles cultivos para os que teñen mellores condicións competitivas, abandonando o resto. A substitución do policultivo polo monocultivo provoca maior rendibilidade para o agricultor, aínda que a cambio, os riscos son superiores en caso dunha mala colleita ou se se produce un descenso de prezos neste produto.
	̶ Maior investimento de capital para incorporar maquinaria (tractores, colleitadoras, motores para rega, etc.), produtos químicos (fertilizantes, herbicidas, praguicidas, etc.) Ou sementes seleccionadas e transxénicas, manipuladas xeneticamente. Este tipo de investimentos reduce a necesidade de traballadores e aumenta os rendementos, aínda que tamén pode ter consecuencias negativas: os residuos químicos poden contaminar o solo ou as augas, e existe un debate sobre os posibles riscos para a saúde derivados do concurso de produtos transxénicos.
	̶ Forte incremento da superficie en regadío, que de ocupar pouco máis dun millón de hectáreas en 1900, duplicou esa cifra en 1970 e hoxe supera os 3,4 millóns. Este aumento permite multiplicar ata por seis as producións obtidas en secaño, pero tamén provoca a sobreexplotación dos certos acuíferos e crecentes conflitos pola auga.
	̶ Incorporación de novas técnicas de cultivo baixo plástico que se asócia ó uso de técnicas avanzadas como o cultivo hidropónico, sen solo, á rega por goteo, ou a creación de microclimas controlados a distancia con medios informáticos. Tamén se utiliza o enarenado no que se alternan capas de area e esterco e que permite cultivar terras moi pouco fértiles.

	l No pasado, a gandaría tiña como funcións principais as de abastecer de animais de labor as tarefas agrícolas e de la para a produción textil. A produción de carne e leite para a alimentación era complementaria, ao seren produtos que só unha parte da poboación podía incluír como parte habitual da súa dieta. O gando bovino era máis frecuente nas rexións húmidas, e o ovino e caprino nas secas, pero resultaba frecuente certa mestura de especies no territorio. O gando porcino e aviario era bastante habitual, en pequenas cantidades, dentro das explotacións familiares.
	l Nos últimos anos, a gandería coñeceu un notable desenvolvemento en España, e hoxe en día representa un 40% da produción final agraria.
	l Na actualidade case desapareceu a utilización de animais de labor ante o avance da mecanización, e tamén perdeu importancia a produción de la ante os baixos prezos e o aumento das importacións. Produciuse unha intensificación da actividade, e medrou a estabulación do gando en granxas onde é alimentado con pensos. Pola contra, case desapareceron algunhas prácticas seculares como a transhumancia estacional dos rabaños entre os pastos de montaña no verán e os de chaira no inverno.
	l A gandaría destínase hoxe principalmente á alimentación da poboación, o que vai unido ao forte aumento do consumo de carne, leite e ovos. Iso supuxo, a miúdo, a substitución das razas autóctonas por outras de maior produción e rendibilidade.
	l Os diversos tipos de especies tiveron un crecemento moi desigual, que tamén modificou a súa distribución espacial:
	̶ O gando bovino ou vacún conta hoxe cuns 6,5 millóns de cabezas, que se destinan nun 80% á produción de carne e coiros. Localízanse, sobre todo, nas áreas montañosas e nas devesas occidentais, aínda que as granxas intensivas para a engorda de becerros abundan tamén en territorios con escaseza de pastos, totalmente dependentes da compra de pensos. O outro 20% do gando vacún dedícase, a produción de leite, pero a súa evolución foi máis negativa ante a competencia doutros países europeos e o establecemento de cotas leiteiras pola PAC, que eliminaron moitas explotacións familiares de pequeno tamaño. Este sector se localiza especialmente nas rexións cantábricas.
	̶ O gando ovino conta con 24 millóns de cabezas, e sufriu un forte retroceso hai catro décadas ao caer o prezo da la e emigraren moitos pastores. Porén, nos últimos anos foise recuperando ao aumentar a demanda de carne de cordeiro e leite. A súa distribución é bastante dispersa con maior importancia no interior peninsular, onde aproveitan os pastos estacionais: Castela-A Mancha, Castela e León, Estremadura e Aragón suman o 70% do total.
	̶ O gando caprino conta con 3 millóns de cabezas e sempre foi complementario do anterior, utilizado para a fabricación de queixos e consumo de carne. Alcanza a súa importancia en terreos áridos ou montañosos con pastos escasos e de pouca calidade, como os de sueste peninsular e Canarias.
	̶ O gando porcino conta con preto de 24 millóns de cabezas e experimentou un rápido crecemento nas últimas décadas. Mantense a importancia da raza ibérica, criada nas devesas salmantinas, estremeñas e onubenses, que xera produtos de alta calidade e crecente demanda nacional e internacional. Pero tamén proliferan as granxas onde se realiza a engorda rápida de animais, localizadas sobre todo en Cataluña, Aragón, Murcia e algunhas provincias próximas a grandes mercados de consumo, como son Segovia e Toledo.
	̶ O gando aviario é a que rexistrou un maior aumento nos últimos tempos, con granxas que funcionan como verdadeiras fábricas automatizadas que chegan a superar, en ocasións, os 50.000 animais, a partir do consumo intensivo de pensos e un sistema de produción continua. A súa localización é parecida á das granxas porcinas, con Cataluña na cabeza.

	l A entrada na Comunidade Europea en 1986 supuxo unha gran transformación na agricultura. España adoptou a PAC (Política Agraria Comunitaria). A PAC supuxo un nova situación para a agricultura española xa que os produtos españois entraron nun mercado de máis de 320 millóns de persoas con elevado poder adquisitivo, pero tamén pasaron a estar expostos a unha forte competencia cos outros produtos europeos.
	l Os obxectivos da PAC son:
	̶ Non producir excedentes para non baixar os prezos e que a agricultura sexa unha actividade rendible. Para elo levou a cabo diversas actuacións:
	̶ Axudar á modernización da agricultura, e así facela máis competitiva, fomentando:
	̶ Crear a “Denominación de Orixe” para protexer os produtos de boa calidade propios dunha rexión xeográfica concreta. A denominación de D.O e a vixilancia das súas calidades específicas depende das comunidades autónomas. En España o 10% dos seus produtos teñen D.O

	l Pese a ser a clave que permite manter hoxe activas boa parte das explotacións agrarias, a PAC enfróntase a certas críticas:
	̶ Absorbe parte importante do orzamento total comunitario, o que non corresponde ao peso relativo do sector.
	̶ Supón un proteccionismo do seu mercado interior, que frea as posibilidades de que países do Terceiro Mundo exporten a el os seus produtos, moitas veces máis baratos.
	̶ Como as axudas se vinculan ó tamaño da explotación, favorece unha repartición moi desigual: só un 20% das exportacións repartiu o 80% das axudas.




