
María Manuela Rodríguez Pumar, con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo BNG, ao abeiro do
regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en Pleno

Moción sobre a Situación Actual do Sector Lácteo Galego

Exposición de motivos:

As   6.540  explotacións  lácteas  que  aínda  quedan  neste  País  corren  serio  perigo  de  peche.  Elas
producen o 45% do leite de todo o Estado. Un produto de superior calidade, cun medio de produción
baseado na superficie  agraria  que en boa medida sustenta a alimentación e dá espazo á cabana
gandeira.

Aínda así, boa parte deste sector amosa unha dependencia perigosa dos insumos esóxenos que na
volatilidade  dos  seus  prezos,  periodicamente,  someten  a  duras  probas  a  viabilidade  destas
explotacións. A esta volatilidade hai que sumar que nestes tempos a suba e abuso dos oligopolios das
eléctricas e dos combustíbeis fan insostíbel a situación.

A lóxica do mercado debera traer unha suba no prezo final do produto realmente compensatoria destes
custes de produción. Tal suba, tímida,  xa se deu,  mais non repercutiu no/a produtor/a e seguimos
igual.

A situación mantívose no tempo porque moitas explotacións teñen contratos anuais para pensos,
electricidade e mesmo combustíbel, mais chegado o 1 de xaneiro o conto muda.

Todo isto acontece fronte á impasibilidade dos gobernos da Xunta e do Estado. O da Xunta coa súa
teimosa negativa a actuar de árbitro ou intermediario “...o mercado manda...”  “...a lei prohíbeo...”.  E o
goberno do Estado lava as mans como Pilatos logo de facer unha burla de lei chamada da Cadea
Alimentaria, aprobada polo Ministerio de Agricultura que, teoricamente, obriga a que os prezos en orixe
dos  alimentos  se  adapten  ao  que  custa  producilos”.  Claro  que  posta  a  obriga  non  estabelece
mecanismos para fixar obxectivamente tales custes de produción.

O conto é serio pois a suba de materias primas como a solla, a colza, ou a fariña de millo, que subiron
un 50% no último ano, os abonos de síntese, o gasóleo agrícola que pasou de 55 a 85 céntimos ou o
recibo da luz, con incrementos de máis do 50% están a reducir a escasa marxe coa que traballaban as
explotacións leiteiras. Nun cálculo serio estes elementos condicionan o 60% dos custes de produción,
e estes móvense nun abano de 30 a 40 cts, polo que cun incremento dun 30% destes custes temos o
litro de leite entre 5 e 8 cts máis caro. E non esquezamos que estamos a falar  dun sector estratéxico
para o conxunto de Galiza e que ve ameazado neste momento a súa viabilidade.

Por todo o exposto, o BNG solicita do Pleno de Gondomar a adopción dos seguintes ACORDOS:

1-Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  promover  un  Foro  de  encontro,  debate  e  negociación,  arbitrado  e
moderado pola Consellaría do Medio Rural, onde estean representados todos os actores da cadea de
produción e obtención do leite e derivados: produtores/as, cooperativas, industria e especialmente a
distribución.

2-Demandar do goberno do Estado que no desenvolvemento da Lei da Cadea Alimentaria se dote aos
sectores  produtivos  dunha  ferramenta  obxectiva  que  fixe  uns  custes  de  produción  de  referencia
vinculantes e obrigatorios.    


