
A atención do Presidente e da Corporación do Concello de Chantada

MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP  PARA DIRIXIRSE Á CNMC
PARA EVITAR OS ABUSOS NO PREZO DO LEITE

Antom Fente Parada, membro de pleno direito da Corporación do Concello de Chantada e voceiro

do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresento ao abeiro do disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do

Regulamento  Orgánico  Municipal e  97.2  do  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e

Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para a súa discusión e aprobación, se

procede, relativa á Moción de Por Chantada-CUP para dirixirse á CNMC para evitar os abusos no

prezo do leite.

A tal  efeito,  apresento  para  a  súa discusión,  co alvo de suscitar  a  UNANIMIDADE da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Actualmente, na Galiza o valor medio do litro de leite en orixe oscila, como media anual,

por  volta  dos  30  céntimos  en  canto  en  países  viciños  como Asturies  está  nos  33  céntimos.  A

situación do sector agrario,  que temos traído a esta cámara sen demasiado suceso en reiteradas

ocasións, non deixa de ser dramática e, de feito, foi o sector onde máis emprego se destruíu na nosa

comarca sen que o sector servizos puidese compensar en número e calidade o emprego perdido. En

consecuencia,  aumentou  o  desemprego  e  a  precariedade,  especialmente  entre  os  sectores  máis



vulnerábeis da poboación, como as mulleres e e a mocidade o que reavivou fenómenos migratorios

na secuencia dun devalo demográfico profundo e dun envellecemento para o que non hai solucións

nen saídas políticas.

A situación do último ano do sector lácteo ven caracterizada, na Galiza por as seguintes

variábeis: produción semellante ao ano anterior, con lixeiros aumentos mensuais desde o mes de

marzo, e prezos virtualmente conxelados encol os 30 céntimos; e nesa situación seguimos, sen que

todo o que está acontecendo no resto de Europa pareza afectarnos. Tamén é altamente preocupante

que nesta situación, e con estes prezos, moitas explotacións en Galiza sigan aumentando a cabana e

a produción, a prezos que, teoricamente, non son capaces de xenerar beneficio, polo que podemos

estar a crear uns situación perigosa a nivel de débeda que pode manifestarse, con toda a súa crueza,

na próxima década.

Desta arte,  a  Dirección do leite  do Sindicato Labrego Galego (SLG) advertiu de que ía

denunciar  diante  da  Comisión  Nacional  dos  Mercados  e  da  Competencia  (CNMC) a  situación

anómala que está a vivir o sector lácteo galego ao longo do ano 2017, cos prezos estancados ou á

baixa  mentres  non paran  de  subir  en  todo o Estado e  na  Unión Europea,  nomeadamente  pola

revalorización da manteiga, fronte ao refluxo do aceite de palma pola presión dos consumidores, e a

relativa baixada da presión no cenario xeopolítico da Ucraína.

Á vista dos datos publicados recentemente polo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

sobre as entregas de leite en xullo, a Galiza é a única comunidade do Estado onde o prezo do leite

seguía por baixo dos 30 céntimos (0'299 €), mentres que ese prezo medio se sitúa en 31 céntimos no

conxunto do Estado, e en case 33 céntimos en comunidades veciñas como Asturias.

Se observamos o contexto europeo a produción tamén se incrementa lixeiramente, mais os

prezos estiveron todo o ano máis altos e neste momento están percibindo uns incrementos aos que a

Galiza somos alleos. Deste xeito, no mes de xullo a media da UE chegou a 34,20; o prezo en Franza

a 34,04, mentres que aquí permaneceu estábel en 29,90 na Galiza e 30,10 no estado.

No resto do mundo os prezos seguen sendo altos: USA 34,25 e Nova Zelandia 33,98. Na

Unión Europea os prezos do leite non paran de subir cun incremento do 29% no último ano e un

valor medio que supera os 33 céntimos por litro (datos correspondentes a xuño de 2017 do EU Milk

Market Observatory) [vid. FIG 1]:



Nen  Por  Chantada-CUP nen  o  SLG  entendemos  como  o  Ministerio  de  agricultura  e  a

Consellaría  do  Medio  Rural  poden  ficar  impasíbeis  perante  esta  manipulación  descarada  do

mercado en beneficio da industria e en detrimento das labregas e labregos do noso país.

 Tampouco entendemos unha CNMC que intervén de maneira inmediata e taxativa en caso

de que no sector lácteo se acorden prezos mínimos para garantir as rendas das granxas e, porén,

mira cara a outra banda cando existe un consenso evidente por parte das industrias para manter

artificialmente  os  prezos  estancados  e  á  baixa  na  Galiza  mentres  que  no  mercado  estatal  e

internacional seguen á alza.

Por encanto o prezo subiu no mundo, porque aumentou a considerabelmente o prezo do

produto industrial (leite en po e manteiga), e ese aumento foi trasladado, de xeito máis ou menos

lineal, aos prezos da produción. Porén, no Estado e na Galiza isto non pasa, debido aos acordos que

ten a industria entre si para non subilos, sen que ninguén faga nada para impedilo.

Estas políticas de liquidación dun sector fundamental para atinxirmos a soberanía alimentar

e termos unha calidade de vida digna no rural contrastan coa actitude do sector lácteo galego, que

está a traballar moi duro á hora de incrementar a calidade e eficiencia das nosas producións. E que

recibe en troques? Os prezos  máis baixos do Estado a través  dunha imposición de contratos e

parámetros de calidade difíciles de xustificar e que acaban tendo sempre o mesmo resultado: o

estancamento dos prezos en niveis moi rendíbeis para as industrias e ruinosos para o meirande das

nosas granxas. 

A Consellaría de Medio Rural abandona así ao sector: permite un pacto descarado de prezos

entre  industrias,  non  responde  axeitadamente  aos  ataques  da  fauna  salvaxe,  non  soluciona  as

consecuencias derivadas dos falsos positivos nas campañas de saneamento gandeiro, non arbitra

medidas para solucionar as dificuldades para acceder a máis base terriotiral, etc. A Consellaría de

Ilustración 1: FIG. 1



Medio Rural non fixo nin ten trazas de que vaia facer algo para afrontar estes problemas. E, así, o

futuro pinta negro para o noso sector lácteo.

Polo exposto, propomos ao Pleno do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.- A Corporación municipal de Chantada insta á Consellaría de Medio Rural e ao Ministerio

de Agricultura a actuaren para situar os prezos do leite na Galiza en valores análogos aos do

resto  do Estado e  de  Europa,  para o  que  é  fundamental  que  actúe  a  CNMC a prol  dos

labregos e non da industria.

Chantada, 8 de outubro de 2017.

Asdo. Antom Fente Parada
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