
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa do seu deputado 

e portavoz suplente Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate 

en Comisión. 

  

 

Apenas pasado un mes da sinatura do chamado Acordo lácteo, xa se poden tirar 

algunhas conclusións sobre o seu funcionamento, e estas non son moi optimistas para os 

intereses dos gandeiros e gandeiras do noso país. 

 

O Acordo lácteo contemplaba expresamente que a industria repercutiría en subas aos 

gandeiros as subas do prezo do leite aplicado polas distribuidoras. Aínda que moi pouco, 

o prezo do leite de marca branca subiu nalgunhas distribuidoras (non máis de 1 céntimo), 

pero as industrias seguen ofertando contratos aos produtores que non cumpren este 

compromiso. 

 

Outros incumprimentos do Acordo lácteo teñen que ver coa falta de desenvolvemento dun 

modelo de contrato-tipo no seo da Interprofesional Láctea para tomar como referente no 

sector, ou a parálise do Ministerio á hora de regular a actividade dos primeiros 

compradores, os que pagan o prezo máis baixo no mercado.  

 

Así mesmo, estanse a usar niveis de prezo de referencia para cubrir custes de produción 

de entre 32-33 céntimos, cando segundo o propio Ministerio o prezo mínimo para cubrir 

custes nunha explotación galega é de 24,9 céntimos. 

 

Por outra banda, o Ministerio de Agricultura reuniuse recentemente co sector para avaliar 

estas cuestións, pero deixando fóra a varios sindicatos cunha grande representatividade 

entre os gandeiros do noso país. 

 

Por todo o exposto con anterioridade o Grupo Parlamentar de Alternativa Galga de 

Esquerda formula a seguinte Proposición non de lei: 



 

 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Instar ao Ministerio de Agricultura a que, cando menos, cumpra o estipulado no 

propio Acordo lácteo que promoveu. 

 

2) Defender o dereito das organizacións agrarias non convidadas polo Ministerio a 

poder participar nas conversas que está a abrir o propio  Ministerio. 

 
3) Demandar do Ministerio unha implicación co sector lácteo galego maior da 

demostrada polos pouco ambiciosos obxectivos do Acordo lácteo. 

 
 

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2015. 

 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 29/10/2015 16:49:13 
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