
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara,  presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente vén de publicar o Real 

Decreto 849/2015 de 28 de setembro no que se establecen as normas reguladoras para a 

concesión directa de axudas “de minimis” destinadas a compensar ao sector lácteo pola 

súa situación insostible. 

 

Este Real Decreto é a concreción das axudas de 300 millóns de euros que anunciou a 

bombo e platillo o Ministerio de Agricultura durante a movilización dos gandeiros galegos. 

Porén, o Real Decreto fixa un máximo a conceder de 20 millóns de euros. 

 

No que toca a Galiza, percibirán axudas de 300 euros por vaca aquelas explotacións que 

entre abril e xullo cobrasen o quilo de leite por debaixo dos 24,5 céntimos, mentres que en 

Andalucía poderán beneficiarse todas as granxas que tivesen prezos de menos de 31,5 

céntimos por litro no mesmo período. 

 

Para as axudas de 110 euros por vaca, en Galiza esíxese que neses meses se cobrase 

menos de 27 centimos, mentres que en Andalucía poderían acceder á subvención 

aquelas que tivesen prezos de ata 34 céntimos. 

 

O goberno central emprega, para dar estas axudas, unas referencias de custos de 

producción que obvian conceptos como as amortizacións ou a necesidade de que os 

labregos teñan ingresos. Ademais, estas referencias non se basean nos custos de 

producción medios ou nun tipo de granxa, senón que toman como modelo o andaluz. 

 

Polo tanto, o Ministerio establece uns niveis de rendibilidade como baremos baseados 

nos datos da Rede Nacional de Granxas Típicas (Rengrati). Xa que logo, as explotacións 

con dereito ás axudas de 300 euros serían aquelas que cobren o leite por baixo da contía 

necesaria para ter un beneficio efectivo, pero a orde do BOE non computa entre isto nin 

as amortizacións en instalacións ou maquinaria nin as perdas patrimoniais ou de capital, 



 

 

no caso de que as houbera. No caso das axudas de 110 euros, serían para aquelas que 

perciban un importe menor ao prezo do leite necesario para alcanzar beneficio segundo 

conta de explotación, pero neste caso non se ten en conta ningunha remuneración para 

os gandeiros. 

 

En Galiza, a media de vacas por granxa é de 31 e unha produción de 200.000 quilos, pero 

a referencia de Rengrati é a dunha explotación con entre 50 e 60 vacas e unha produción 

de entre 500.000 e 550.000 quilos. 

 

En suma, se ben é no noso país onde reside o maior problema de subsistencia para as 

granxas de leite, como así demostraron as mobilizacións recentes, o Ministerio concede 

as axudas con criterios que benefician máis ao modelo máis diferente do galego. 

 

 

Por todo o exposto Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte pregunta para 

resposta oral en Pleno: 

 

Que opina a Xunta de Galiza dos criterios usados polo Ministerio para conceder as 

axudas ao sector lácteo? 

 

Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 01/10/2015 11:30:22 
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