
 

 

 

A ECONOMÍA ESPAÑOLA 

A AGRICULTURA 
 

 A agricultura española modernizouse recentemente; até mediados do século XX, ocupaba case a 
metade da poboación activa. 

 A agricultura extensiva de secaño supón máis do 80% da superficie cultivada. Predomina nas 
rexións do interior: as dúas Castelas, Estremadura, parte de Aragón e de Andalucía. Cultívase o 
cereal (que alterna con leguminosas), a vide e a oliveira. España é a primeira produtora mundial de 
aceite de oliva. 

 A agricultura de regadío non alcanza o 20% da superficie cultivada en España, pero supón a maior 
parte da renda agrícola. É unha agricultura intensiva. Dáse na costa mediterránea, na veiga dos 
principais ríos: destacan as froitas e hortalizas da Comunidade Valenciana, Murcia e Almería; os 
cultivos industriais, como o xirasol, o tabaco, a remolacha azucreira, os cultivos para forraxe (millo, 
alfalfa) no norte peninsular, e os froitos tropicais en invernadoiros e en Canarias. 

 A gandaría supón o 40% da produtividade agrícola española. Diferéncianse dúas formas de 
explotación: 

o Gandaría tradicional asociada á agricultura. No norte hai gando bovino que 
aproveita os pastos naturais e a forraxe; no Interior críase gando ovino, sobre todo en 
Castela, e porcino, nas devesas de Estremadura.Esta gandaría aliméntase en espazos 
abertos ou en réxime semiestabulado. 

o Gandaría intensiva estabulada e en granxas de altos rendementos. Destaca o gando 
porcino e avícola (pitos e galiñas) en Cataluña, Aragón, rexións mediterráneas e algúns 
lugares do interior peninsular. 

Actividades 

1) Define os seguintes termos: devesa, leguminosas, forraxe. 

2) Contesta si son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións: 

 O principal produto obtido da vide en España é o aceite de oliva.  

 A agricultura de regadío proporciona os maiores ingresos do sector en España.  

 As leguminosas son cultivos que adoitan alternar cos cereais.  

 No Interior peninsular destaca a gandaría ovina, é dicir, as ovellas.  

 A gandaría porcina dáse tanto nas rexións mediterráneas como en Estremadura e interior de 
Aragón. 

 No norte peninsular predominan os cultivos de secaño. 
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A PESCA  

 A pesca en España ocupa un lugar importante entre as actividades do sector primario. Conta cunha 
flota pesqueira importante e son moitas as persoas que se benefician, directa ou indirectamente 
desta actividade. Os principais problemas actuais son o esgotamento de moitos caladoiros e a 
restrición de zonas e capturas en todo o mundo. 

 A pesca proporciona actividades a outras industrias como os estaleiros, as conservas, a 
comercialización, o transporte, a actividade portuaria. etc. O consumo de peixe en España (uns 40 kg 
por persoa ao ano) é un dos máis altos do mundo. 

 As cinco zonas pesqueiras en España son: 

o A REXIÓN GALEGA. Vigo é o principal porto pesqueiro de España; conta coa principal flota 
conxeladora e bacalladeira española. Destaca tamén o sector marisqueiro (percebe e 
mexillón). 

o O CANTÁBRICO. Con importantes portos no País Vasco e Asturias. Aínda que os seus 
caladoiros están bastante esgotados -coma os galegos- aproveita o paso de especies como o 
atún, a sardiña, a cabala e a anchoa. 

o O GOLFO DE CÁDIZ onde se obtén sardiña, xurelo, pescadilla, lura, gamba e lagostino. 

o As ILLAS CANARIAS con augas ricas en plancto, teñen pescada, bacallau, raia e gamba. Están 
moi controladas polos intereses marroquís. 

o A COSTA MEDITERRÁNEA, especialmente entre o cabo de Gata e o estreito de Xibraltar, 
conta con pequenos portos pesqueiros. As augas moi salgadas e cálidas do Mediterráneo non 
son boas para a pesca; destacan as capturas de sardiña, xurelo, boquerón e gamba. 

 

Actividades 
 

1) Organiza os seguintes portos pesqueiros e especies de pesca por zonas en España. 

 

Zonas pesqueiras  Portos pesqueiros  Especies de pesca 

Rexión galega     

Cantábrico     

Golfo de Cádiz     

Illas Canarias     

Costa mediterránea     
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2) Contesta si son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións: 

 Os caladoiros son os lugares para botar as redes de pesca. 

 O consumo de peixe en España é un dos máis altos do mundo. 

 Cádiz é o principal porto pesqueiro de España. 

 As Illas Canarias posúen unhas augas mariñas ricas en plancto. 

A MODERNIZACIÓN DA INDUSTRIA  

 A industrialización española iniciouse con atraso respecto de Europa occidental. Os primeiros 
pasos na Industria española déronse a principios do século XX, pero non foi ata os anos 60 cando 
España se converteu nun país industrializado. 

 A crise económica comezada a mediados dos anos 70 do século XX afectou especialmente a 
España: freouse o seu crecemento industrial. 

 A reconversión industrial, que se iniciou a partir de 1985, consistiu na renovación de industrias 
anticuadas, o abandono de actividades en retroceso -minería do carbón, siderurxia tradicional, 
naval... -, a modernización destes sectores e o lanzamento de novas industrias máis competitivas: 
automobilística, informática, alimentación, telecomunicacións, etc. Actualmente, España, está 
integrada na Unión Europea e ocupa un lugar de segunda orde entre os paises máis industrializados 
de Europa. O sector secundario ocupa o 31% da poboación activa española.  

 Aínda que España conta con algunhas materias primas e unha actividade mineira destacada 
(carbón, cobre, ferro, mercurio, wolframio, xofre, etc.), estas non son suficientes para abastecer a 
industria nacional e ten que importalas.  

 España é moi deficitaria en fontes de enerxía, especialmente en petróleo, que importa de Rusia, 
México e Arabia Saudi, e tamén en gas natural, que chega de Alxeria e Libia a través de gasodutos. 

 
Principais sectores industriais en España en el 2003 (% de actividade sobre o total 

nacional) 
Alimentación  18,2% 
Material de transporte  15,5% 
Química e petroquímica  12,7% 
Maquinaria  7,4% 
Produtos metálicos  7, 1% 
Electricidade, material eléctrico e electrónico  6,9 % 
Madeira, papel, artes gráficas  6,8% 
Produtos minerais non metálicos  6,3% 
Fundición de metais  5,3% 
Téxtil, confección e calzado  5, 1% 
Manufacturas de caucho e plástico  4, 1% 
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Actividades 

3) Define os seguintes termos: reconversión industrial, gasoduto. 

4) Contesta se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións: 

 España iniciou a súa industrialización ao mesmo tempo que o resto de Europa occidental. 

 España era xa un país industrializado a comezos do século XX. 

 A reconversión industrial foi o proceso de abandono da agricultura e desenvolvemento da 
industria. 

 España é un país deficitario en fontes de enerxía. 

 A actividade mineira española, bastante diversificada, non é suficiente para as necesidades da 
industria nacional. 

 A industria española ocupa un lugar de segunda orde entre os países da Unión Europea. 

A LOCALIZACIÓN DA INDUSTRIA EN ESPAÑA 

 Os primeiros núcleos industriais de España foron: ASTURIAS, ao redor da conca mineira; o PAÍS 

VASCO, a partir da ría de Bilbao, con destacados centros siderúrxicos; CATALUÑA, con centro na 
comarca barcelonesa e unha importante actividade téxtil; e MADRID. 

 Hoxe día estas rexións reconvertéronse e diversificaron moito a súa industria. Destacan como 
primeiras zonas industriais: 

o As áreas metropolitanas de MADRID e BARCELONA cunha industria moi diversificada e 
modernos parques teconológicos, coma Tres cantos e O Vallés. 

o A COSTA MEDITERRÁNEA. Desde a Comunidade Valenciana ata a Región de Murcia, con 
centros importantes en Castellón de la Plana, Sagunto, Valencia, Alcoy, Alacante, Cartaxena e 
Murcia. 

o O PAÍS VASCO que vai recuperando a súa actividade tras o proceso de reconversión, con 
importantes centros tecnolóxicos como o de Zamudio, en Biscaia. 

o O VAL DO EBRO que integra as zonas industriais de Pamplona, Logroño, Zaragoza e 
Calatayud. 

 Un segundo grupo de espazos industriais en España son: 

o A ZONA CANTÁBRICA cos centros de Santander, Gijón, Avilés e Oviedo. 

o Os NÚCLEOS GALEGOS da Coruña, Ferrol, Vigo e Pontevedra. 

o O resto do territorio español, aínda que non conta con grandes espacios industrializados, si 
ten algúns núcleos ao redor das principais cidades: en Andalucía, Sevilla, Málaga, Cádiz-San 
Fernando, Córdoba e Algeciras; no Interior peninsular destacan Valladolid e Puertollano. 

 As Comunidades Autónomas que maior porcentaxe de ingresos recibiron da industria respecto 
ao total nacional en 2003 foron: Cataluña (25,26%), Comunidade Valenciana (11,16%), País Vasco 
(9,51 %), Andalucía (9,30%) e Comunidade de Madrid (8,95%) . 
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Actividades 

 

1) Localiza no mapa os centros Industriais españois citados neste apartado. Sinala os vértices do 
triángulo que forman as tres rexións máis industrializadas de España sen ter en conta a Madrid. 

 

2) Responde a estas preguntas: 

a.  Onde se localiza especialmente a industria: nas zonas litorais ou no Interior? Hai algunha 
excepción? 

b. Que litoral español é actualmente o máis industrializado? 
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O SECTOR TERCIARIO  

 O sector terciario é o que ocupa a un maior volume de traballadores en España e supón máis do 
65% da riqueza nacional. Preto do 45% das empresas españolas dedícanse ao comercio. 

 O comercio exterior tivo un importante aumento coa integración de España na Unión Europea en 
1986. España recibe o 63% das súas importacións dos países da Unión. A balanza comercial é 
deficitaria: son máis as importacións que recibe España que o valor das súas exportacións. 
Compénsase, na balanza de pagos, cos ingresos do turismo e os investimentos de capitais 
estranxeiros. 

 Os transportes terrestres son os que moven maior volume de persoas e mercadorías en España. As 
estradas españolas teñen unha disposición radial con centro en Madrid, que se pretende completar 
con novos eixos transversais. O tráfico ferroviario destaca nos trens de proximidade e as liñas de alta 
velocidade . 

 Os portos máis importantes no transporte de mercadorías son Bilbao, Vigo e A Coruña, no norte.  

 No tráfico de pasaxeiros sobresaen Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Alxeciras, Cádiz 
e Santa Cruz Tenerife. 

 O tráfico aéreo tivo un rápido incremento nos últimos anos. Os aeroportos de maior tráfico aéreo 
son Madrid, Barcelona e Palma de Mallorca. 

 O turismo en España comezou a crecer nos anos 60 e cada ano aumentan os ingresos por turismo 
así como o número de pasaxeiros. O tipo máis importante é o turismo estival de praia, aínda que 
crecen outros destinos turísticos máis culturais e de interior. 

Actividades 
 

3) Contesta ás seguintes preguntas: 
a. Como é a balanza comercial española? 

b. A maior parte das importacións españolas, desde 1986, de onde proceden?  

c. Que tipo de trazado ten a rede de estradas españolas? 

d. Cales son os con maior trafico de mercadorías?  

e. Que aeroportos teñen maior tráfico de pasaxeiros?  

f. Que tipo de turismo é o que máis se practica en España? 

4) Contesta se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións: 

 O sector terciario en España supón unha maior porcentaxe de riqueza que de traballadores 
ocupados 

 A maior parte das empresas españolas dedícanse ao comercio. 

 O tráfico aéreo é o máis Importante en España 

 O turismo en España deixou de aumentar nos últimos anos. 

 O turismo e os investimentos de capitais compensan a balanza de pagos en España.  


