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PSOE e UUAA botan en falla unha acción coordinada e decidida  

das administracións responsables que evite aos gandeiros lucenses  

o pago de sancións millonarias por superar a cota  

 
Así o destacaron González Santín, Horacio Rouco, José Blanco, Antonio Gato e Roberto García no 

encontro que mantiveron con produtores afectados e veciños da Ulloa; comarca que conta con 240 

explotacións e unha produción de máis de 51,8 millóns de quilos ao ano 

 

Anuncian que, a sanción de 27,83 céntimos por cada quilo de leite producida por riba da cota individual, 

está provocando que a maioría das explotacións opten por tomar medidas contundentes co fin de axustar 

o volume de materia prima ao cupo do que dispoñen. É o caso da redución da cabana gandeira e o cambio 

no sistema de manexo e alimentación dos rebaños 

 

Lamentan que, “diante este panorama claramente desolador”, a Xunta “baixase os brazos” e non 

aproveitase os Orzamentos de 2015 “para reforzar aos gandeiros” con iniciativas destinadas a compensar 

este exceso de produción, así como as perdas económicas que lles ocasiona. O 35% do presuposto da 

Consellería está destinado a “apagar lumes, a axudar a determinadas empresas e a arranxar camiños” 

 

Pola contra, o PSOE está a levar a cabo unha intensa campaña de apoio aos afectados. Nos concellos, na 

Deputación, no Congreso e nos Parlamentos galego e europeo, presentaron iniciativas para que se garanta 

a supervivencia das explotacións ante o fin das cotas, previsto para o 1 de abril  

 

MONTERROSO, 7 DE NOVEMBRO DE 2014.-  Os secretarios Provincial e de Medio Rural –Juan Carlos 

González Santín e Horacio Rouco-, o deputado no Parlamento europeo –José Blanco-, o alcalde de 

Monterroso –Antonio Gato Soengas-, e o secretario Xeral de Unións Agrarias en Galicia –Roberto García- 

subliñaron este venres, no encontro que mantiveron con gandeiros e veciños da Ulloa, que esta comarca 

se pode ver notablemente afectada pola supresión das cotas lácteas e a supertaxa, pois os tres municipios 

que a conforman –Monterroso, Palas de Rei e Antas de Ulla- contan con 240 explotacións, que, cunha 

media de 216.000 quilos cada unha, producen máis de 51,8 millóns de quilos cada ano. Neste senso, 

destacaron que botan en falla unha acción coordinada e decidida das administracións coas 

competencias directas na defensa do sector lácteo, que evite aos gandeiros lucenses o pago de 

sancións millonarias por superar a cota.  

 

E é que, tal e como destacou González Santín, o exceso de produción é a principal preocupación dos 

gandeiros lucenses, pois a sanción de 27,83 céntimos por cada quilo de leite que excede a cupo individual 

da que dispón cada granxa –sempre e cando se supere a cifra total asignada a España- está provocando 

que a maioría das explotacións opten por tomar medidas contundentes co fin de axustar o volume de 

materia prima ao límite do que dispoñen. Precisamente, unha delas é a redución da cabana gandeira e o 

cambio no sistema de manexo e alimentación dos rebaños. Concretamente, moitos produtores, tal e como 

tamén recoñeceron dende Unións Agrarias, están tratando aos animais para que deixen de dar leite cando 

están no cuarto e no quinto mes de xestación, cando o normal é facelo aos sete.  

 

“O presidente da Xunta baixou os brazos” 

Diante este panorama “claramente desolador” para o sector agrogandeiro desta comarca e da provincia, os 

organizadores do encontro lamentaron que o Goberno galego, que é a administración coas competencias 

directas en Medio Rural na Comunidade, non aproveitase os Orzamentos de 2015 “para reforzar aos 

produtores afectados” con iniciativas destinadas a compensar este exceso de produción, así como as 

perdas económicas que lles ocasiona. Neste senso, o secretario Provincial e deputado autonómico criticou 

decididamente que o 35% do orzamento da Consellería para o vindeiro ano sexa para “apagar lumes, 

axudar a determinadas empresas e a arranxar camiños”. Demóstrase así, subliña, que “o presidente da 
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Xunta baixou os brazos, e que non ten un plan para os sectores estratéxicos nesta provincia”. Proba delo, 

é que as partidas que manexará este departamento baixan a nivel galego en 13,4 millóns de euros con 

respecto a 2014 e en máis de 300 millóns de euros con respecto ao ano 2010. 

 

Diante as cifras aportadas por González Santín, Horacio Rouco denunciou “a renuncia expresa por parte do 

Executivo de aproveitar a potencialidade do sectores agrogandeiro e forestal, pois, a pesares dos 

momentos de dificultade económica xeral, son os que están aguantando a nosa economía e, sen dúbida, 

poderían ser uns dos motores para a saída da crise”.  

 

“Sen ferramentas” cando os prezos están máis baixos 

“Os nosos gandeiros seguen sen ter as ferramentas administrativas e o apoio financeiro dos seus 

competidores directos”, apuntou o secretario de Medio Rural, pois os mozos que se incorporan ao campo 

ven como nos anos seguintes se lle denegan a case todos os plans de mellora; cuestión que tampouco 

pasou desapercibida para o dirixente de UUAA, quen engadiu: “e mentras o presidente Feijóo, cando vai 

por aí adiante de viaxe, fala de buscar novos mercados para o sector lácteo cando o ten aquí e o deixa 

morrer”. 

 

E todo iso, subraiaron, nun momento no que Galicia caeu por primeira vez á última posición de todo o 

Estado en canto ás cotizacións do prezo do leite en orixe con 0,337 céntimos. A media de España está en 

0,35; a da Unión Europea en 0,38 e, a de países netamente exportadores como Holanda e Dinamarca, en 

0,39 e 0,41, respectivamente. 

 

“Hai que ter en conta que a Comunidade perdeu case 3.500 gandeiros cuns efectos no emprego que se 

agravan aínda máis se cabe, se temos en conta que en cada granxa existen unha media de dous postos de 

traballo por cada titular. Ademais non podemos obviar os postos de traballo indirectos en comerciais 

agrogandeiras, empresas de servizos, pequeno comercio….”. Por iso, Roberto García lamentou que para 

“compensar” esta situación a Xunta de Galicia veña de denegar o 80% das solicitudes de Plans de 

Melloras das explotacións, a pesares de que só ten que aportar 12,5% a este capítulo orzamentario, xa 

que o resto provén de fondos comunitarios e estatais.  

 

Traballo dos socialistas 

Fronte á reducida implicación da administración galega, os socialistas puxeron de relevo diante dos 

asistentes o traballo realizado polo Partido neste eido a nivel provincial, autonómico, estatal e europeo. 

Concretamente, indicaron que xa presentaron mocións e iniciativas en todos os concellos, na Deputación, 

no Congreso e nos Parlamentos do Hórreo e de Bruxelas, a través das que solicitaron aos Gobernos 

dirixentes que se garanta a supervivencia das explotacións ante o fin das cotas, previsto para o 1 de abril 

de 2015. Deste xeito, nas súas peticións inclúen as seguintes medidas: modificación do decreto que 

desenvolve o Paquete Lácteo para que se regulen as relacións contractuais entre os produtores e as 

industrias antes do 1 de decembro deste ano, co fin de que o 1 de xaneiro do 2015 estean operativos os 

contratos; que se introduza a figura do mediador para que a industria non fixe os prezos de xeito unilateral, 

nin impoña contratos á baixa; que a duración mínima dos contratos sexa dun ano e que se garanta a 

recollida do leite; e, por último, que as contas de 2015 dos Gobernos do Estado e galego destinen fondos 

suficientes para poñer a disposición dos gandeiros a metade das terras que están abandonadas na 

Comunidade, así como fórmulas que impidan a replantación das terras para abaratar os custos de 

produción. 

 

En defensa dos gandeiros 

Con este encontro, que se desenvolveu no centro sociocultural de Monterroso, a executiva provincial deu 

continuidade ao compromiso adquirido en agosto de manter xuntanzas cos titulares de explotacións 

afectadas para dar resposta ás múltiples dúbidas que teñen sobre este asunto. Trátase da segunda 

xuntanza que leva a cabo o PSOE provincial sobre esta materia. O primeiro desenvolveuse en outubro no 

centro social de Arneiro (Cospeito), e contou coa presenza de máis de 100 gandeiros e produtores lácteos 

da Terra Chá. 
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