
 

 

 
 
 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario da Alternativa 

Galega de Esquerda ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esta Mesa a seguinte Pregunta para a sua resposta oral en Comisión, en 

relación coa situación do sector lácteo galego. 

 

O sector lácteo galego volta a estar nunha situación complicada polo forte descenso dos 

prezos do leite producido durante 2014. 

 

Actualmente os prezos que perciben os gandeiros galegos son os máis baixos do Estado 

español e dos máis baixos de Europa, xa que actualmente se atopa nuns 32 céntimos, 

moi por baixo dos custes de  producción en Galiza. 

 

Neste contexto a industria trata de que asinen contratos lixo que aten aos gandeiros a 

unhas condicións inaceptables durante meses, mentras se está a elaborar o novo decreto 

do paquete lácteo. 

 

O ano 2015 é o do fin do sistema de cotas o que terá un impacto impredecible sobre a 

situación do sector en Galiza, mentras as solucións  aos problemas estruturais seguen 

sen estar encamiñadas. 

 

A  falla de base territorial das explotacións para ir cara un modelo de producción en base 

á terra e menos dependente da importación de pensos, e a creación dun complexo 

transformador galego, así coma a existencia de garantías para evitar que se venda por 

menos dos custes de producción, seguen a ser hoxe en días cuestións irresoltas. 

 

No acordo asinado polo Presidente da Xunta de Galicia coas organizacións agrarias en 

2012 falábase de medidas para o incremento da base territorial das explotacións, e polo 

que dín os datos recentemente publicados polo INE, ou ben non se tomaron medidas ou o 

seu éxito foi escaso. 

 



 

 

 

Nin o paquete lácteo nin a Lei de calidade da cadea alimentaria conseguiron modificar a 

realidade de que a industria segue a impoñer as condicións na compra do leite e na 

sinatura dos contratos, sen que que se avanzara nada no poder de negociación dos 

gandeiros. 

 

Compre afrontar os problemas de fondo do sector para ofrecer estabilidade aos 

gandeiros, si queremos que non pechen máis explotacións,  tan necesarias para manter 

un rural vivo. 

 

Por todo isto Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión: 

 

1) Cómo valora a Xunta de Galicia a situación do sector lácteo en Galiza? 

2) Cómo valora o grao de cumplimento dos acordos asinados coas organizacións agrarias 

en decembro de 2012? 

3) Cáles son os resultados derivados da aplicación do Decreto do paquete lácteo e da Lei 

da calidade da cadea alimentaria, sobre todo no que ten que ver nun maior poder de 

negociación dos gandeiros con respecto á Industria? 

4) Cómo valoran os datos publicados polo INE da estrutura da explotacións agrarias 

galegas? 

5) Por qué no documento do PDR galego enviado a Bruxelas non se incluía unha análise 

do impacto do fin das cotas no sector? 

5) Qué medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galicia ante esta situación? 

6) Cáles son as propostas da Xunta de Galicia para introducir no novo Decreto do paquete 

lácteo? 

 

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 



 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 07/01/2015 13:36:40 

 


		2015-01-07T13:38:12+0100
	Parlamento de Galicia
	Rexistro Entrada
	31741




