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nada porque as industrias lácteas 
seguen tendo a vantaxe e impo-
ñendo, moitas veces, aos gan-
deiros condicións inasumibles. 
Para iso, mantivemos diversas 
reunións no Ministerio e segui-
mos traballando para continuar 
dando pasos na dirección axeitada 
e que os prezos sigan mellorando, 
dando máis valor á cadea.

Tamén a Xunta de Galicia é cons-
ciente da situación. A Consellería 
do Medio Rural observou “un 
certo incremento dos prezos que 
perciben os produtores”, pero 
os custos das materias primas e 
outros insumos “seguen subindo, 
coa expectativa de que sigan así 
nos próximos meses”.

Agora toca pasar das palabras 
aos feitos para conseguir rever-
ter a tendencia.

Francisco Bello

2022 vai ser o ano de transición 
cara a nova Política Agraria 
Común (PAC). A PAC 2023-2027 
pon o acento especialmente na 
incorporación dos máis novos ao 
eido agrario e tamén na incorpo-
ración da muller ao eido agrogan-
deiro. Pero esta tampouco vai ser 
a nosa PAC. Segundo se desprende 
do Plan Estratéxico da PAC de Es-
paña 2023-2027 presentado polo 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación, neste novo perío-
do as axudas adáptanse moi pouco 
á realidade do sector agrogandeiro 
galego, que perde novamente ou-
tra oportunidade para fortalecer a 
súa competitividade.

Asaga non comparte a liña da UE 
que fomenta o Pacto Verde Eu-
ropeo nin o Plan Estratéxico da 
PAC, posto que vai ocasionar que 
cada vez se perda máis produción. 

No caso dos eco-esquemas e da 
produción ecolóxica constata-
mos que cada vez se ataca máis 
a forma de producir das comu-
nidades autónomas do norte de 
España, dándolle preferencia 
ás autonomías do sur, como se 
demostra coa inclusión do olivo, 
por exemplo, que vai restar 
fondos a Galicia. Dende Asaga 
preguntámonos: ¿seremos quen 
de aproveitar o 23% das axudas 
deste apartado se non cumprimos 
cos condicionantes estipulados? 

Ademais, o ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, fixo recentemen-
te unhas declaracións que perxu-
dican enormemente aos intereses 
dos gandeiros galegos, feito polo 
que a nosa asociación xa pediu 
á Presidencia do Goberno o seu 
cese ou dimisión, porque o sector 
primario precisa de todo o apoio 
posible, agora máis que nunca. 

Concentracións 
de gandeiros
E por se fora pouco, neste ano de 
transición, os nosos gandeiros 
deben afrontar os sobrecustos e 
a subida de prezos orixinada no 
manexo do gando e na produción 
do leite. O prezo obtido non per-
mite acadar, en moitas ocasións, 
unha rendibilidade mínima para 
garantir a viabilidade da explo-
tación. E isto orixina que moitas 
granxas non poidan seguir adian-
te coa súa actividade.

Recentemente, producíronse pro-
testas nas que participou a nosa 
asociación para esixir ás indus-
trias lácteas e á gran distribución 
o recoñecemento desta suba dos 
custos e para que deixen de pre-
sionar ao primeiro elo da cadea: o 
sector primario.

Esiximos ao Goberno, ademais, 
que reforce os controis para que a 
Lei da Cadea Alimentaria se apli-
que de forma máis eficaz e coordi-

Nova PAC e suba de 
custos no sector leiteiro
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O Plan Estratéxico da nova PAC 
ten coma obxectivo o desenvolve-
mento sostible da agricultura, a 
alimentación e as zonas rurais para 
garantir a seguridade alimentaria 
da sociedade a través dun sector 
competitivo e un medio rural vivo.

Entre as principais novidades da 
PAC destaca que as axudas direc-
tas que se outorgan destinaranse a 
persoas que cumpran algunha das 
condicións da figura de agricultor 
activo: estar afiliadas á Seguridade 
Social agraria por conta propia 
ou que polo menos o 25% dos seus 
ingresos totais procedan da activi-
dade agraria. Ademais, o importe 
de axudas directas que reciban 
debe ser menor ou igual aos 5.000 
euros anuais.

Amais da agricultura profesional, 
a nova PAC abrangue a agricultura 
a tempo parcial polo seu importan-
te papel social e medioambiental, 
sobre todo no medio rural español.

Os Eco-Reximes
Ao abeiro da nova PAC, destaca 
a figura dos Eco-Reximes. Neste 
sentido, prevese remunerar as 
explotacións que leven a cabo 
prácticas agrícolas ou gandeiras 
beneficiosas para o clima e o medio 
ambiente mediante compromisos 
anuais voluntarios.

Estas prácticas deben ter un nivel 
de esixencia maior que a derivada 
do cumprimento da condicio-
nalidade, que constitúe a base de 
partida, así coma de calquera outra 
lexislación en vigor de carácter 
medioambiental, que inclúa requi-
sitos de cumprimento obrigado.
Así, a proposta de Eco-Reximes 

basease en sete prácticas concre-
tas, que abranguen todos os usos 
posibles de solo. É dicir, pastos 
permanentes e temporais, terras 
de cultivos herbáceos e terras de 
cultivos permanentes.

Relevo xeracional 
e mulleres
Xunto a isto, o Plan Estratéxico 
da PAC 2023-2027 supón unha 
oportunidade para o relevo xera-
cional e para a incorporación das 
mulleres ao eido agrario. Exemplo 
disto é a nova definición de mozos 
agricultores e agricultoras, única 
para todas as axudas da PAC, o 
que favorece a simplificación e 
redución da burocracia. Contarase, 
ademais, cun orzamento axeitado 
para os máis novos neste período 
cifrado en 220 millóns de euros ao 
ano. Ademais, os mozos agriculto-
res poderán beneficiarse do resto 
das axudas.

En relación ás mulleres, por vez 
primera incorporarase o enfoque 
de xénero na PAC para paliar a 
situación de desigualdade actual 
de homes e mulleres no eido ru-
ral. Con esta política preténdese 
loitar contra a desfeminización 
do sector, paliar a brecha de 
xénero e contribuir a que haxa 
unha taxa de emprego maior de 
mulleres no ámbito agrogan-
deiro. Determinadas axudas 
incrementaranse nun 15% se a 
beneficiaria é unha muller.

Conclusións
O Plan Estratéxico 
da PAC senta, pois, 
as bases para que o 
sector siga sendo 
un eido económi-
co estratéxico du-
rante a próxima 
década, permitíndolle 
dar unha resposta equilibrada 
ás súas necesidades económicas, 
sociais e medioambientais.

O Plan facilitará a evolución cara 
a unha agricultura intelixente, 
sostible e competitiva. Nese pro-
ceso de cambio tivéronse en conta 
os diferentes modelos e particu-
laridades agrarias do noso país e 
céntrase naqueles que requiren 
máis atención, que son as explota-
cións familiares e profesionais, de 
xeito que ninguén quede atrás.

O proceso de cambio permitirá, 
ademais, ao sector agrario facer 
fronte aos retos de futuro tales 
como a mitigación e adaptación ao 
cambio climático e a conservación 
dos recursos naturais, a biodiver-
sidade e a paisaxe. En paralelo, 
ofrécense respostas ás demandas 
dos cidadáns, contribuido a manter 
a rendibilidade das explotacións e 
fomentando a incorporación dos 
máis novos que o desexen a activi-
dade agraria. Neste sentido, cómpre 
salientar o impacto positivo que 
terá na nova PAC a tecnoloxía, a 
innovación e a dixitalización.

Novidades da PAC para o 
período 2023-2027

O Plan Estratéxico 
da nova PAC ten 
coma obxectivo que 
ninguén quede atrás
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Enxeñeiros de montes e agrícolas 
con titulación técnica superior 
en Prevención de Riscos Laborais 
conforman o cadro de persoal 
de docentes das xornadas infor-
mativas que, 
organizadas 
pola Asociación 
Agraria de 
Galicia (Asaga), 
celebráronse os 
últimos meses 
nunha vintena 
de municipios 
galegos grazas ao financiamen-
to da Consellería de Emprego 
para previr accidentes laborais 
fomentando un uso responsable da 
maquinaria agrícola. 

Os datos de sinistralidade avalan 
a necesidade de iniciativas deste 
tipo. En España rexistráronse no 
ano 2019 algo máis de 650.000 ac-
cidentes de traballo, dos que 6.056 
producíronse no sector agrario, 
que proporcionalmente é, despois 
da construción, o sector que 
rexistra unha maior incidencia de 
sinistros de traballadores, tanto de 
asalariados como de autónomos. 

Máis cifras: nos primeiros meses 
de 2021, entre xaneiro e maio, as 
actividades vinculadas coa agri-
cultura, a gandería, a silvicultura e 
a pesca rexitraron 13.151 acciden-
tes, un 12,6% máis que no mesmo 
período do 2020.

De feito, a análise por divisións de 
actividade reflicte, efectivamen-
te, que a silvicultura e a activida-

de forestal encabezan a clasifi-
cación de sinistralidade laboral. 
É por iso que Asaga, que conta 
cunha acreditada experiencia na 
identificación das necesidades 

formativas e 
informativas 
do tecido aso-
ciativo e rural 
galego, foi a 
encargada de 
desenvolver 
unha campa-
ña divulgativa 

tanto para o uso responsable da 
maquinaria agrícola como para o 
tratamento de produtos fitosani-
tarios adaptada aos traballadores 
do campo galego pero que se fixo 
extensiva aos seus achegados, xa 
que no ámbito rural algúns labo-
res son desempeñadas por toda a 
unidade familiar. 

Galicia, zona de ‘alto risco’
Tratouse dunha serie de 20 xor-
nadas formativas de tres horas de 
duración, cada unha das cales se 
dirixirá a un grupo de arredor 15 
persoas que contaron con material 
de traballo achegado pola organi-
zación, o que supuxo que máis de 
350 traballadores agrarios recibi-
ron unha formación presencial 
que lles permitirá desempeñar a 
súa actividade laboral nunhas con-
dicións de maior seguridade. 

Luís García Bello, responsable 
de Asaga na organización desta 
iniciativa formativa, xustifica 
a necesidade desta campaña 
divulgativa na “alta sinistralidade 

que sofre o sector” e explica que 
se decidiu abrir a participación 
a persoas maiores, mesmo xa 
xubiladas, porque non é estraño 
que este colectivo utilice maqui-
naria agrícola no mundo rural e 
as estatísticas indican que a idade 
é un factor de risco en materia de 
sinistralidade laboral. 

En Galicia, pola configuración do 
seu mapa sociolaboral, o sector 
agrario ten un enorme peso especí-
fico, o que unido ao minifundismo 
agrario eleva o risco de accidentes 
con respecto a outras comunidades 
autónomas.

Manexo de maquinaria 
O manexo da maquinaria é, con 
diferenza, o maior factor de risco 
de sufrir un accidente laboral no 
desempeño de labores agrícolas ou 
de silvicultura, polo que os orga-
nizadores destas xornadas fixeron 
especial fincapé en focalizar no 
uso responsable das máquinas o 
groso da acción formativa dunhas 
xornadas que se repartiron por 
toda a xeografía galega.  

A Asociación Agraria Galega 
difundiu estas xornadas con 
diverso material informativo e 
en cada unha das súas oficinas 
puxéronse a disposición dos 
traballadores do rural dípticos e 
documentación con información 
sobre esta actividade formativa, o 
que contribuíu de forma consi-
derable a espertar o interese do 
público ao que se dirixían.

Un agro máis seguro

Máis de 350 persoas 
beneficiáronse das 
accións formativas 
de Asaga
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Os socios de Asaga dispoñen 
dunha liña de seguros de Asegasa 
para dar cobertura a danos que 
poidan orixinarse en almacéns 
de maquinaria agraria e produtos 
agrarios e gandeiros emprazados 
tanto en núcleos urbanos, como 
fóra deles e en zonas illadas. Ase-
gasa, operativa dende o ano 1984, 
caracterízase por ofrecer liñas e 
coberturas de seguros que dean 
respostas directas ás necesidades 
dos agricultores e gandeiros, 
tanto no que se refire á súa persoa 
coma, neste caso dos almacéns, no 
que se refire ao seu patrimonio.

Os almacéns agrarios suscepti-
bles de ser asegurados ao abeiro 
desta póliza non poden conter 
no seu interior nin palla nin 
forraxe. Neste sentido, o seguro 
cobre incendios e complemen-
tarios, danos a extensivos, danos 
ocasionados por rotura de cristais, 
roubos e desperfectos por roubos, 
danos eléctricos, responsabilidade 
civil con sublímite por vítima 
e responsabilidade civil por 
explotación, patronal, produtos e 
contaminación accidental.

No caso dos incendios a contía que 
se sufraga, ao abeiro do seguro, é 
do 100%, con 0 euros de franquicia. 
Tamén no caso de roubo, a indem-
nización é do 100%. En cambio, os 
desperfectos por roubo cubriranse 
ata 3.000 euros e os danos eléctricos 
ata 6.000 euros. Cómpre salientar 
tamén que no caso de responsabili-
dade civil a cifra de indemnización 

pode acadar os 300.000 euros, con 
sublímite por vítima de ata 150.000 
euros. Algunhas das categorías ase-
guradas levan parella unha prima 
previa en función da cantidade 
asegurada, que oscila entre os 160 
euros (no caso de que se aseguren 
almacéns por valor de 100.000 
euros) ata os 1.153 euros (cando se 
asegura un almacén agrícola por 
valor de 1.000.000 de euros). Estu-
darase a prima concreta no caso de 
que o almacén asegurado supere o 
valor dun millón de euros.

Outros seguros
Xunto a isto, Asegasa posúe 
outras liñas de seguro que ofrecen 
coberturas xerais a explotacións 
agrícolas e gandeiras, así como a 
colmenas e a cabalos. As cobertu-
ras coas que conta a organización 
para ofrecer os seus servizos 
inclúen unha gama composta por 
un seguro multirrisco e outros 
complementarios enfocados a 
bens especiais.

O Plan Anual de Seguros Agrarios 
de Asegasa conta con diferentes 

tipoloxías de pólizas: combina-
dos/de danos, de rendementos, 
integrais, pecarios, forestais ou 
acuícolas, entre outros.

Para as liñas de seguro para 
cultivos agrícolas ofrécense 
coberturas fronte aos danos que 
poidan sufrir as colleitas debido 
a adversidades climáticas (pedra, 
ventos furacanados, xeadas, 
enchentes ou secas) e por outros 
riscos naturais que non poidan 
ser controlados pola acción do 
home. Xunto a isto, para as liñas 
de gando ofrécense cobertura 
fronte a accidentes, doenzas, gas-
tos derivados da destrucción de 
animais mortos e seca nos pastos, 
entre outros.

Os socios de Asaga 
dispoñen dunha gama de 
seguros para almacéns 
agrarios

Os almacéns poden estar 
emprazados en núcleos 
urbanos ou en zonas illadas 

Esta liña de seguros 
destínase a almacéns 
agrícolas nos que non 
se almacene palla nin 
forraxes
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O sector reclama prezos xus-
tos para o leite. Como se tra-
balla dende a súa Dirección 
Xeral?
Dende a Xunta seguimos a tra-
ballar para que se faga efectivo o 
equilibrio entre todos os axentes 
da cadea do valor do leite. Sem-
pre defenderemos os intereses dos 
nosos gandeiros para que cobren 
un prezo digno polo que producen. 
Tendo en conta que a Xunta non 
pode fixar prezos mínimos para os 
produtos agrícolas ou gandeiros, 
ao non estar permitido pola nor-
mativa de competencia española 
que o considera unha restrición 
ao libre mercado, quero lembrar 
que lle solicitamos  reiteradamen-
te ao Goberno central que actua-
se para evitar a venda a perdas, 
modificando o marco lexislativo 

estatal para permitir que o produ-
tor cubra os custos de produción e 
obteña unha marxe de beneficio. 
Así, solicitamos que o Ministerio 
de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción incorporase na Lei da cadea 
alimentaria a aplicación Conta 
Láctea como forma de acreditación 
do custo efectivo de produción, 
pero a nosa demanda caeu en saco 
roto, ao votarse en contra a emenda 
que presentara Galicia no Senado 

para incorporar dita ferramenta no 
texto final desta norma. Así as cou-
sas, seguiremos reiterando que se 
atenda a nosa demanda de acordar 
medidas inmediatas en beneficio 
das relacións contractuais dos ope-
radores primarios, en particular 
dos de leite. Entretanto, a Xunta 
seguirá traballando na viabilida-
de do sector, con máis medidas ao 
abeiro da Estratexia de dinamiza-
ción do sector lácteo galego.

Recentemente presentaban 
a aplicación Conta Láctea. En 
que vai axudar aos gandei-
ros esta nova ferramenta?
O seu principal obxectivo é aumen-
tar o poder negociador dos gan-
deiros sobre o prezo do leite. Conta 
Láctea non só lles permite calcular 
os seus custos de produción e así 
incrementar a súa rendibilidade, 
senón que –como empresarios– po-
derán mellorar esa posición nas 
negociacións dos prezos. Trátase 
dunha aplicación posta á enteira 
disposición do sector para cubrir 
unha das necesidades detectadas a 
través da Estratexia de dinamiza-
ción do lácteo: a mellora da xestión 
económica das explotacións.

Está dando froitos a Estra-
texia de Dinamización do 
Séctor Lácteo?
É unha folla de ruta moi completa 
que incide nos eixes fundamentais 
como a produción, a industria e os 
mercados, pero tamén na propia 
cadea de valor do leite e a forma-
ción e innovación. E, sen dúbida, 
estanse a notar os efectos deste 
conxunto de medidas que buscan 
consolidar Galicia entres as dez 
principais rexións leiteiras de Eu-

 “O Plan Estratéxico da PAC do Goberno 
central ten unha orientación mediterránea, 
non atlántica”

José Balseiros
Director xeral de Gandaría, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias

“A Estratexia de 
dinamización do sector 
lácteo busca consolidar 
Galicia entre as dez 
principais rexións 
leiteiras de Europa”
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explotacións de carácter familiar e 
base territorial. Sobre os ecoesque-
mas, cos que se queren fomentar 
prácticas sustentables, tampouco 
se atende á realidade dos sistemas 
agrarios predominantes na cornixa 
e nomeadamente dos vinculados 

ás explotacións 
de vacún de lei-
te. Pola contra, 
celebramos o 
compromiso 
do Ministerio 
de Agricultura 
de regularizar 
a superficie 

galega con dereitos de axuda ou o 
aumento considerable nas achegas 
asociadas ao vacún de leite. De cara 
ao futuro, no período 2023-2027, a 
Xunta apoiará o fomento de inicia-
tivas de recuperación da terra, as 
axudas á incorporación de mozos, 
a promoción do asesoramento pú-
blico, a produción ecolóxica e liñas 
de axuda para a recuperación dos 
soutos tradicionais, para inves-
timentos ambientais en explota-
cións e para aquelas actuacións que 
garantan o benestar animal, entre 
outras actuacións. 

Que axudas ou proxectos 
pretenden desenvolver no 
2022 dende a súa área?
Seguirmos implementando a 
Estratexia de dinamización do 
sector lácteo con medidas como a 
potenciación do Banco de explo-
tacións para favorecer e asegurar 
que granxas sen relevo xeracional 
poidan vender ou alugar a outros 
titulares de explotacións próximos 
ou de nova incorporación o sector. 
Así mesmo, poremos en marcha a 
marca Leite de pastoreo de Galicia, 
co obxecto de poñer en valor a pro-
dución das pequenas e medianas 
explotacións que pastorean o seu 
gando. Irá acompañada, neste caso, 

ropa. Nesa liña, estamos a reforzar 
a promoción do selo Galega 100%, 
puxemos en marcha a Conta Lác-
tea e iniciamos a tramitación do 
Observatorio lácteo e da marca Lei-
te de pastoreo de Galicia, ademais 
de celebrar cursos para a profesio-
nalización dos 
gandeiros co 
obxecto de que 
poidan aumen-
tar a súa com-
petitividade e 
rendibilidade, 
entre outras 
accións. Non 
podemos esquecer tampouco a Lei 
de recuperación da terra agraria de 
Galicia, que ademais de permitir 
evitar o abandono, está especial-
mente pensada para incrementar a 
base territorial das nosas explota-
cións, de xeito máis trascendental 
as de leite, co obxectivo de facelas 
máis viables aumentado as posi-
bilidades de pastoreo e produción 
de forraxes, ensilado, etc. para así 
depender menos da compra de in-
sumos externos.

Finalmente, como afectará a 
nova PAC a Galicia?
Pois dende a Xunta lamentamos 
que o Plan Estratéxico da PAC 
que elaborou o Goberno central 
tras falar coas comunidades non 
estea deseñado para o modelo de 
agricultura e gandaría atlántico, 
senón que teña unha orientación 
mediterránea. Tras a unión das 
autonomías da Cornixa cantábri-
ca, teño que dicir que cuestións tan 
transcendentes como a definición 
de agricultor activo, o pago redis-
tributivo ou a configuración das 
diferentes rexións PAC responden 
a unha proposta de mantemento 
do statu quo, en vez de servir para 
impulsar un novo modelo que 
defenda as pequenas e medianas 

do monitoreo mediante dispositi-
vos GPS e aplicacións informáticas 
que aseguren o cumprimento dos 
pregos de condicións da marca, 
todo elo, baixo o control dun orga-
nismo independente para garantir 
ao consumidor final a trazabilida-
de da marca.

Así mesmo, dixitalizaremos, para 
unha maior axilidade na tramita-
ción, e potenciaremos as ordes de 
axudas ao sector, como a de incor-
poración de mozos ao agro, plans 
de mellora e creación de pequenas 
explotacións; a de adquisición de 
maquinaria e a de transformación 
e comercialización, coa finalidade 
de atraer investidores industriais 
que transformen na nosa comu-
nidade o leite en produtos inno-
vadores. Tamén impulsaremos 
aínda máis os cursos de formación 
e capacitación, apostando pola pro-
fesionalidade dos nosos gandeiros 
e formando candidatos a traba-
llar tanto nas granxas como nas 
industrias. A maiores, poremos 
en marcha campañas para con-
cienciar á sociedade das bondades 
para a saúde do consumo de leite 
e derivados, ademais de reforzar o 
coñecemento do consumidor final 
do valor dos nosos selos de calidade 
(Galega 100%, Leite de Pastoreo de 
Galicia, denominacións de orixe 
dos nosos queixos, etc.). Tamén 
incentivaremos a posta en marcha 
de organizacións de produtores 
como garantía do equilibrio na 
negociación dos prezos do leite coas 
industrias. Ao tempo, organizare-
mos misións comerciais co obxec-
tivo de tentar atraer investidores 
que se asenten na nosa comunida-
de para aumentar a porcentaxe de 
transformación do leite en Galicia 
e darlle un maior valor engadido e 
que así redunde tamén nun maior 
prezo en todo o sector lácteo.

“Sempre defenderemos 
os intereses dos nosos 
gandeiros para que cobren 
un prezo digno”
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A Xunta de Galicia avanzou aos 
consellos reguladores das deno-
minacións de orixe e indicacións 
xeográficas protexidas do ámbito 
agroalimentario galego que 
haberá comicios para renovar 
as súas xuntas directivas ao 
longo do vindeiro ano. Segundo 
recollen diferentes medios de 
comunicación, entre eles La Voz 
de Galicia, as eleccións aos plenos 
dos consellos poderían celebrarse 
despois do mes de marzo.

A meirande parte dos organismos 
renovaron os seus órganos de 
goberno no mes de xullo do ano 

2017, cando se celebraron eleccións 
por última vez. O mandato, de 
catro anos, expiraba en 2021 pero 
a pandemia impediu a celebración 
das eleccións durante o ano pasado.

Agora, a Consellería do Medio 
Rural está en contacto co persoal 
dos consellos reguladores para 
ultimar os detalles e poder con-
vocar as votacións ao longo do 
vindeiro exercicio.

Última cita electoral
En abril de 2017, o Diario Oficial 
de Galicia publicou a última cita 
electoral que viviron os consellos 
reguladores. Daquela, acudiron 
ás urnas 21 das 25 marcas de 
calidade existentes en Galicia, 
quedando á marxe as IXO dos 
pementos de Oímbra e Mougán, 
que naquel momento eran de 
creación moi recente e contaban 
cun baixo número de inscritos 
nos seus censos. Lacón Galego e 
Ternera Gallega tamén quedaron 

á marxe do proceso electoral hai 
máis de catro anos.

Porén, renovaron en 2017 as 
súas directivas os cinco consellos 
reguladores vitivinícolas galegos 
(Rías Baixas, O Ribeiro, Valdeo-
rras, Ribeira Sacra e Monterrei), o 
de licores e augardentes tradicio-
nais, os do queixo (Arzúa-Ulloa, 
Tetilla, San Simón da Costa e 
O Cebreiro) e os do pemento de 
Herbón, pataca e mel de Galicia, 
Pan de Cea, Fabá de Lourenzá, 
castaña, Grelos, Tarta de Santia-
go, Pementos de Couto e Arnoia e 
o da Agricultura Ecolóxica.

A meirande parte destes consellos, 
como se desprende dos datos da 
Xunta Electoral, non acudiu ás 
urnas posto que houbo acordos 
maioritarios no seu seo e pre-
sentáronse listaxes únicas, ou 
acadáronse pactos, noutros casos. 
Só tres das denominacións de 
orixe vitivinícolas (Rías Baixas, O 
Ribeiro e Valdeorras), ademais do 
Consello de Agricultura Ecolóxi-
ca, celebraron aquel ano eleccións 
para elixir aos seus representantes, 
nas que ASAGA foi maioritaria.

As eleccións tiveron lugar o 9 de 
xullo de 2017, xa que o proceso 
electoral iniciouse en abril dese 
mesmo ano. Agora, Medio Rural 
elaborou un calendario orien-
tativo, tal e como trasladou aos 
consellos reguladores, para que 
as eleccións se desenvolvan no 
vindeiro ano. De novo, será unha 
publicación no Diario Oficial 
de Galicia a que marque o inicio 
dos comicios.

Medio Rural está 
traballando para 
que os comicios 
teñan lugar o 
vindeiro ano

Por mor da pandemia, 
o proceso electoral leva 
certo retraso

As eleccións aos 
consellos reguladores 
celebraranse en 2022
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Arredor de 350 persoas, entre au-
toridades, premiados, viticultores, 
adegueiros e colleiteiros, déronse 
cita no Auditorio de Ourense para 
asistir á entrega dos X Premios 
D. O. Ribeiro.Un dos momentos 
máis agardados foi o anuncio dos 
mellores viños brancos e tintos, de 
adega e de colleiteiro, pertencentes 
á D. O. Ribeiro. 

Tinalla2020, de Javier Estévez 
Abeledo, resultou elixido como 
Mellor Viño Tinto Colleiteiro; 

Eduardo Peña, de Eduardo Ro-
dríguez e Luz Cánovas recibiu o 
galardón de Mellor Viño Branco 
Colleiteiro; no viño Priorato de Ra-
zamonde2019, de Priorato de Raza-
monde recaeu a distinción Mellor 
Viño Tinto de Adega; e Ramón do 
Casar Treixadura, de Ramón do 
Casar, foi distinguido como Mellor 
Viño Branco de Adega.

Outros premios
Outros premios foron para Ma-
nuel Villanueva, director xeral 
de contidos de Mediaset España, 
recoñecido co Premio Persoeiro-
de Honra; a enóloga Almudena 
Alberca, primeira muller Master 
of Wine española recibiu o Premio 
Muller e Viño e Xulia Bande 

O acto reuniu 350 persoas no 
Auditorio de Ourense

obtivo o Premio Vida entre Vides, 
unha emprendedora do mundo 
rural e unha colleiteirade éxito. 

Xunto a isto, distinguiuse ao 
xornal dixital Campo Galego 
como Mellor Labor de Comu-
nicación, e a película Cuñados, 
galardoada co Premio Ribeiro en 
Nós, polo seu labor de promo-
ción do sector adegueiro. 

Ademais, nesta edición os 
premios Mellor Servizo de Viño 
en Restaurante foron para A 
Taberna (Ourense); o de Mellor 
Tenda Especializada-Vinoteca-
para LaVivariense(Viveiro) e o 
de Mellor Taberna-Bar de Viños 
para Jaleo (A Coruña).

X Gala dos Premios 
D. O. Ribeiro
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Como valora a campaña an-
tiincendios deste ano? Cal é 
o balance que efectúan den-
de a Dirección Xeral?
En 2021 rexistráronse 954 incen-
dios en Galicia, cunha superficie 
afectada de 4.371,9 hectáreas. Estes 
datos amosan unha tendencia des-
cendente, malia que non estaremos 
conformes ata que non haxa nin-
gunha hectárea afectada por lume 
en Galicia. En canto ao número de 
rexistros, é a primeira vez na serie 
histórica que se baixa de 1.000 lu-
mes e que só un 14% deles (135 en 
total) se converteron en incendios, 
o resto quedaron en conatos. 

Que medidas se adoptaron 
recentemente para optimi-
zar os dispositivos de loita 
contra o lume?
Está claro que estes bos resultados 
son consecuencia do bo facer do 
dispositivo, á maior conciencia-
ción cidadá e ao efecto que están 
producindo medidas como a posta 
en marcha do teléfono de denun-
cias dos comportamentos incen-
diarios 900 81 50 85, o incremento 
dos medios técnicos –cámaras de 
vídeovixilancia ou os drons– e 
a creación da Unidade de Inves-
tigación de Incendios Forestais 
(UIFO). Neste senso, a UIFO, a for-
mada por 15 membros da escala de 
axentes ambientais, está centra-
da especificamente na investiga-
ción dos lumes e na coordinación 
e colaboración co resto de Corpos 
e Forzas de seguridade do Esta-
do. Ademais, outro punto forte é 
a ampliación da rede de cámaras 
de vixilancia, ata chegar a abarcar 
con elas arredor do 70% do terri-
torio galego, así como a dotación 
de 12 drons para o servizo. Outra 
das causas desta mellora é que, 
desde 2018, tras os lumes de 2017, 

aumentouse o tempo anual de acti-
vidade do persoal fixo desconti-
nuo, pasando así de tres meses de 
traballo en 2017 a seis meses na 
actualidade. Nesta mesma liña, 
tampouco podemos esquecer a 
creación da subdirección de pre-
vención dentro da Dirección Xeral 
de Defensa do Monte, que permi-
tiu o despregue dun importante 
traballo preventivo e de anticipa-
ción, coa presenza no territorio de 
250 operarios, 41 tractores e outra 
maquinaria destinada a acondi-
cionar as pistas de cara ao próximo 

verán. Falamos de que a Conselle-
ría destina o 33% do orzamento 
global á prevención de incendios. 
Así, das contas de Medio Rural, 
máis de 207 millóns de euros co-
rresponden a prevención, fronte 
aos case 91 millóns máis destina-
dos á extinción.

Cales son as mellores técni-
cas para protexer os solos 
queimados?
A mellor protección dos solos é 
que non haxa incendios forestais. 
Pero, no caso de habelos, a rexe-

“A loita contra os incendios pasa 
ineludiblemente pola xestión do territorio”

Manuel Rodríguez 
Director xeral de Defensa do Monte
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para protexer os núcleos habita-
dos. A loita contra os incendios 
forestais en Galicia pasa ineludi-
blemente pola xestión do territo-
rio, partindo, iso si, da base de que 
o monte arde porque o queiman os 
incendiarios. Por iso defendemos 
un uso agrícola, gandeiro e forestal 
sustentable da terra, como fórmula 
de xeración de actividade econó-
mica, pero tamén como a mellor 
devasa natural fronte o lume. Nes-
te ámbito de actuación móvense 
tanto a Lei de recuperación da terra 
agraria de Galicia como o Plan fo-
restal 2021-2040, uns instrumen-
tos que se van completar no 2022 
coas leis de loita integral contra os 
incendios forestais e de calidade 
alimentaria, esta última como me-
canismo de valorización da produ-
ción agrogandeira galega.

Cales son os retos de futuro 
na Dirección Xeral?
Como xa sabedes, temos en mar-
cha diversas iniciativas que van 
supoñer un gran reforzo na pre-
vención e extinción de incendios. 
Por unha banda, a lei de loita inte-
gral contra os incendios forestais, 
un sistema de defensa contra os 
lumes que se debe basear nunha 
estrutura profesionalizada, com-
posta principalmente por persoal 
da Consellería do Medio Rural, 
complementado con novas briga-
das municipais tamén profesio-
nais cun mecanismo de selección 
uniforme a nivel autonómico e 
cun tempo de contratación míni-
ma de seis meses. Pero tamén su-
pón a configuración de equipos es-

pecíficos para 
a intervención 
nos grandes 
incendios e 
na súa análise 
posterior, así 
como dunha 
definición 
máis porme-

norizada da figura do director téc-
nico de extinción, que debe con-
tar cun equipo de apoio. Cómpre 
destacar a creación da primeira 
base aérea transfronteiriza anti-
incendios forestais entre Galicia e 
Portugal ou o Centro integral de 
loita contra o lume, que se está a 
desenvolver na localidade ouren-
sá de Toén.

Ata que punto é importan-
te a limpeza de predios e 
terreos para loitar contra os 
lumes? 
O convenio de protección das al-
deas fronte os incendios forestais, 
asinado entre a Xunta, a Federa-
ción Galega de Municipios e Pro-
vincias (Fegamp) e Seaga,  está a 
dar os seus froitos, como amosan 
os datos. Completouse a compro-
bación da totalidade das faixas 
secundarias de 92 concellos e o 
estado de 685.000 parcelas, que 
suman case que 44.000 hectáreas, 
sendo a porcentaxe de superficie 
xestionada dun 65%, é dicir, preto 
de 29.000 hectáreas repartidas en 
432.000 parcelas. 

Cantas hectáreas de terreo 
se limparon ao abeiro da 
campaña promovida dende a 
Xunta ao respecto?
Ademais, ao abeiro deste convenio, 
lévanse xeradas 35.326 notifica-
cións e 33.129 publicacións en dia-
rios oficiais para advertir os propie-
tarios das parcelas non xestionadas 
de que no caso de que non fagan 
a limpeza procederase á execu-
ción por parte da Administración 
pública, coa conseguinte repercu-
sión do custo e coa imposición da 
correspondente sanción. Tamén 
en relación co convenio, dende a 
Consellería do Medio Rural entre-
gamos 242 plans municipais anti-
incendios a outros tantos concellos. 
Deles, xa están aprobados 158. A 
maiores, en 2021 implantamos un 
proxecto piloto de oito concellos 
nos que se acometen os traballos de 
limpeza 
por parte 
da Xunta 
e que está 
previsto 
estender 
estes labo-
res a ou-
tros catro 
municipios nos vindeiros meses, 
para completar 12 concellos escolli-
dos en base a criterios técnicos e de 
ocorrencia de incendios, coas súas 
franxas secundarias (as máis próxi-
mas ás vivendas) completamente 
xestionadas antes da tempada de 
máximo risco do vindeiro ano. 
Polo tanto, a xestión da biomasa 
preto das vivendas é fundamental 

neración natural debe ser a base 
da recuperación. Cando o dano 
ocasionado polo lume é maior, 
desde a Xunta apostamos firme-
mente pola técnica do mulching, 
que permite crear unha cuberta 
protectora do solo empregando 
materiais como a palla de cereais 
(de trigo, de cebada ou de centeo 
habitualmente) e aplícase cun 
helicóptero (helimulching) nas 
zonas de máis pendente e de for-

ma manual 
(mulching) 
nas áreas 
accesibles a 
pé. Fomos 
a primeira 
comunidade 
autónoma en 
aplicar esta 

técnica, moi efectiva e emprega-
da en outros estados. Dado o bo 
resultado que se obtén, outras 
comunidades solicitáronnos 
colaboración para determinar 
a posibilidade de empregar este 
recurso. Dende 2018, o noso Cent-
ro de Investigación Forestal de 
Lourizán participa no proxec-
to europeo EPYRIS (SOE2/P5/
E0811), unha iniciativa comuni-
taria onde colaboramos mostran-
do como usar unha metodoloxía 
de acción urxente para a mitiga-
ción do risco de erosión tras os 
incendios. Así, os investigadores 
de Lourizán mostran onde é re-
quirido o seu sistema de traballo 
en campo para delimitar as áreas 
máis afectadas, baseándose nun-
ha análise do grao de afección da 
vexetación e no solo. Este sistema 
de avaliación é o que se está emp-
regando con éxito en Galicia den-
de 2013 para a selección das áreas 
de intervención urxente tras os 
lumes co fin de evitar as perdas de 
solo por erosión. Esta metodoloxía 
non existe noutras comunidades 
autónomas ou países próximos, 
de aí que soliciten a colaboración 
desta entidade galega. O grupo 
de investigación ten unha longa 
experiencia sobre a análise do 
impacto dos lumes forestais nos 
solos e os seus danos colaterais. 
Esta experiencia está avalada pola 
súa participación en proxectos 
nacionais e internacionais e pola 
publicación de numerosos artigos 
en revistas especializadas.

“En 2021 rexistráronse 954 
incendios, é a primeira vez na 
serie histórica que se baixa de 
1.000 lumes”

“A rexeneración natural 
debe ser a base da 
recuperación dos solos 
queimados”
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O ano 2021 aínda non rematou, 
pero xa sabemos que, case con 
toda seguridade, converterase 
nun dos catro anos con maior 
sinistralidade dos 42 anos de his-
toria dos seguros agrarios, xunto a 
2012, 2017 e 2018.

E é que 2021 foi un ano no que se 
encadearon todo tipo de fenóme-
nos adversos. Os efectos do tempo 
feroz foron evidentes e ás veces 
devastadores. O campo enfron-
touse a temperaturas historica-
mente baixas e historicamente 
altas. O ano comezou con nevadas 
extraordinarias que, xunto ás 
xeadas que seguiron, provocaron 
enormes danos nos cultivos e 
illaron o noso gando. 

A primavera e o verán conti-
nuaron con violentas tormentas 
de choiva, vento e sarabia, e por 
desgraza comezamos a afacernos a 
que o final do verán é ese período 
entre DANA e DANA. Non é un 
caso illado, senón un fito máis 
nunha tendencia constatable dos 
últimos anos.

Tipoloxía de sinistros
No caso concreto dos seguros 
gandeiros, as reclamacións 
acontecidas neste ano xeraron 
unha indemnización estimada 
en algo máis de 127,5 millóns de 
euros. Do total previsto para os 
seguros de accidentes e enfermi-
dades (cuns 53,6 millóns), as liñas 
gandeiras son as que acumulan a 
maior parte dos sinistros, cunha 
contía que supera os 48 millóns 
de euros. O resto, ata o total, 
refírense ás indemnizacións que 
xeran os servizos pola retirada e 
destrución de animais mortos na 
explotación, unha estimación de 
74 millóns de euros.

Por ámbitos, as comunidades autó-
nomas de Galicia e Cataluña son as 
que abranguen a maior previsión, 
con 22 e 19,10 millóns de euros, 
respectivamente. Séguelle Castela e 
León, con 18,90 millóns de euros e 
Aragón, con case 15 millóns.

Entre as liñas gandeiras, a liña de 
reprodución e produción é a que 
rexistra máis reclamacións, cunha 
estimación de indemnizacións a 
nivel nacional de case 44 millóns 
de euros. As causas máis frecuentes 
de perda foron os accidentes, a 
morte da nai, a morte da descen-
dencia e a mamite. Unha vez máis, 
Galicia con 10,72 millóns de euros 
é a que máis compensación ten. 
Séguenlle Castela e León, con case 
sete millóns de euros, Cataluña, 
cuns cinco millóns e Asturias, con 
máis de catro millóns.

Contratación estable 
A contratación de seguros gan-
deiros é moi estable ao longo dos 
anos, con algunhas variacións que 
se fan máis patentes cando se in-
corporan melloras moi relevantes 
na cobertura das liñas de seguros. 
Entre as liñas gandeiras que máis 
se contratan cada ano, ademais 
do seguro de retirada e destrución 

de animais mortos, destaca o 
correspondente ás explotacións 
gandeiras e de produción. 

No ámbito nacional, durante o 
ano anterior, a contratación deste 
seguro mantívose practicamente 
inalterada con respecto a 2019. 
Asináronse 13.505 pólizas que abar-
caron máis de 1.620.000 animais.

Produtores satisfeitos co 
seguro de gando
Segundo o Índice de Calidade 
Percibida (ICP) -elaborado o ano 
pasado por unha empresa especia-
lizada en estudos de mercado para 
Agroseguro-, o 90,8% dos agriculto-
res asegurados móstrase satisfeito 
co servizo recibido e o cualifica 
cunha puntuación media de 7,6. 

Se comparamos estes mesmos 
datos cos de anos anteriores, a evo-
lución é estable, pero cunha lixeira 
tendencia positiva. Os produtores 
importan, sobre todo, aspectos se-
guros relacionados coa cobertura, o 
prezo e a atención ao cliente.

As indemnizacións 
dos seguros pecuarios 
ascenderon a 127,5 millóns 
de euros en 2021

2021 foi un dos exercicios con 
maior sinistralidade na historia 
do seguro agrario
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O conselleiro do Medio Rural, 
José González, acompañado da 
directora xeral da Axencia Galega 
de Desenvolvemento Rural, Inés 
Santé, reuniuse recentemente con 
veciños de Arnoia para avanzar 
nos traballos de creación dun polí-
gono agroforestal de 224 hectáreas 
neste municipio ourensán. 

A xuntanza serviu para avaliar, 
entre outras cuestións, os posibles 
usos futuros deste polígono. Tráta-
se, segundo explicou o conselleiro, 
de impulsar esta ferramenta para 
aproveitar así un dos instrumen-
tos que prevé a Lei de recuperación 
da terra agraria de Galicia, co fin 
de poñer en valor os predios en 
desuso ou infrautilizados. 

A 224 hectáreas repártense en 
máis de 6.700 parcelas de arredor 
de 780 propietarios. O titular de 
Medio Rural destacou o gran 
tamaño do polígono e, polo tanto, 
a multifuncionalidade e diversida-
de que presenta á hora de desen-
volver os diferentes usos. 

Iniciativa dos veciños
O proxecto, sinalou o conselleiro, 
pode ser promovido pola Admi-
nistración ou por particulares, 
requirindo o acordo de propie-
tarios (ou representantes dos 

dereitos de uso) de cando menos o 
70% da superficie do perímetro do 
proxecto. Neste caso, a iniciativa 
correspondeu aos veciños, un feito 
que José González puxo en valor. 

Ademais, o conselleiro apuntou 
que, ao abeiro dos polígonos, rees-
truturaranse as parcelas para que 

teñan un tama-
ño suficiente 
que garanta a 
rendibilidade 
en función dos 
cultivos, dando 
prioridade 
ás explota-
cións galegas 
instaladas que 
demanden 
base territorial.

Trátase, tal e como explicou o conse-
lleiro aos veciños, de recuperar terra 
para xerar actividade económica e 
crear postos de traballo, contribuín-
do a fixar poboación no rural.

José González engadiu que nesta 
actuación terán carácter prefe-
rente as zonas de concentración 
ou reestruturación parcelaria 
rematadas que presenten un 
abandono superior ao 50%; as áreas 
cortalume, que se delimitarán con 
criterios técnicos e aquelas nas que 
se acredite a disposición de com-
promisos de adhesión ao proxecto.

Larouco
Xunto a isto, Medio Rural tamén 
está a impulsar xunto ao Concello 
de Larouco a creación dun polígo-
no de 136 hectáreas na parroquia 
de Freixido, tamén ao abeiro da 
Lei de recuperación da terra agra-
ria de Galicia. 

Así o destacou o conselleiro do 
Medio Rural, José González, na 
propia localidade ourensá, onde 
participou na primeira edición de 
Facer Galicia Rural acompañado 
pola directora xeral da Axencia 
Galega de Desenvolvemento 
Rural, Inés Santé, polo delegado 
territorial da Xunta en Ourense, 
Gabriel Alén, e pola alcaldesa de 
Larouco, Patricia Lamela.

En concreto, o polígono agrofo-
restal de Freixido está proxec-
tado nun total de 1.227 parcelas 
pertencentes a 517 propietarios. 
Tal e como está concibido e soli-
citado polo Concello de Larouco, 
destinaríase a cultivos leñosos, 
concretamente, á plantación de 
vides, cerdeiras e castiñeiros.

Arnoia e Larouco:
concellos pioneiros en 
polígonos agroforestais

O polígono agroforestal de 
Arnoia conta con 224 hectáreas

Outro polígono deste 
tipo promóvese no 
concello ourensán 
de Larouco
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A plataforma dixital FORTRA 
(Trazabilidade Forestal) posibilita 
que as empresas forestais galegas 
poidan informar a clientes e consu-
midores das características dos seus 
produtos elaborados a partir de 
madeira, incluíndo a súa pegada de 
carbono, así como o bosque do que 
proceden e as operacións de trans-
formación que foron necesarias 
para a súa elaboración. Ao tempo, 
promove a construción dunha rede 
que permite conectar dixitalmente 
toda a cadea de valor do sector da 
madeira de Galicia, co obxectivo 
de dar trazabilidade aos produtos 
baseados na madeira, rexistrando 
as operacións realizadas por todas 
as empresas que forman parte do 
proceso de transformación, dende 
o bosque ata o consumidor final.

Con esta iniciativa, impulsada 
polo Goberno galego, preténdese 
promover o uso de produtos de 
proximidade (producidos e trans-
formados en Galicia), así como as 
compras responsables (produtos de 
baixa ou nula pegada de carbono) e 
respectuosas co ambiente (certifi-
cado legal, obriga de repoboación 

tras corta ou certificación forestal).  
FORTRA enmárcase no obxec-
tivo do Plan Forestal de Galicia 
2021-2040 “Cara á neutralidade 
carbónica” de conseguir un monte 
dixitalizado e tecnificado, así como 
no de crear unha xestión forestal 
activa para o incremento da capa-
cidade de fixación de carbono e a 
resiliencia das masas forestais ao 
cambio climático. 

A ferramenta concibiuse ao abeiro 
da Estratexia de Dixitalización e 
Descarbonización (D&D) que tan-
to a Consellería do Medio Rural 
como a Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de Galicia 
veñen desenvolvendo nos últimos 
anos, concretamente dentro do 
programa Primare de impulso da 
dixitalización no sector primario, 
que a dita Axencia vén levando a 
cabo en materia de prevención e 
apoio na extinción de incendios e 
ao respecto dos instrumentos de 
mobilización de terras, entre ou-
tros asuntos. Deste xeito, englóba-
se especificamente na implemen-
tación dunha serie de sistemas de 
información de xestión forestal, 
que contan nesta anualidade de 
2021 cun investimento dun mi-
llón de euros.

Como funciona a aplicación
Como resultado do rexistro 
de datos ao longo da cadea de 
subministración e elaboración/

procesado, grazas a esta ferramen-
ta dixital obtense unha dirección 
URL do produto que se pode 
inserir en forma de código QR na 
súa etiqueta. Así, calquera cliente 
ou consumidor poderá consultar a 
súa información a través dun dis-
positivo móbil, en galego, castelán 
ou inglés. 

Por exemplo, antes de comprar 
unha mesa, unha cadeira, unha 
tarima ou unha viga de madei-
ra escanearíase ese código, que 
nos informaría sobre o lugar de 
Galicia do que provén a madeira 
(incluso a nivel de referencia 
catastral podendo ver o monte 
mediante un visor cartográfico), 
sobre as especies forestais em-
pregadas, sobre os seus permisos 
de corta, sobre os certificados de 
sustentabilidade (PEFC/FSC) ou 
sobre se dispón dunha marca de 
calidade de orixe (“Piñeiro de 
Galicia”). Ade-
mais, a ferra-
menta inclúe 
un sistema 
de trazabili-
dade público, 
transparente 
e confiable 
mediante o 
uso da tecnoloxía blockchain que 
vai trazando todos os pasos de 
transformación do produto dende 
a orixe (monte) ata o produto 
final obxecto de venda. 

FORTRA posibilita garantir a 
orixe e trazabilidade forestal

Trátase dunha 
ferramenta dixital 
que está a disposición 
das empresas de xeito 
gratuíto e voluntario

Un código informa 
sobre o lugar de 
Galicia do que 
provén a madeira

Agrocaser

Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer crecer tu confianza con una línea de seguros que cubren tus
necesidades profesionales y personales:

•  Explotaciones agropecuarias
•  Multirriesgo de ganado
•  Nueva gama Caser Hogar
•  Caser Salud
•  Turismo Rural

•  Tractores y maquinaria agrícola
•  Responsabilidad Civil Agrocaser
•  Seguros agrarios combinados
•  Seguros complementarios

Productos pensados para que la confianza trabaje contigo y no pare de crecer.

Si deseas información sobre estos productos consulta en tu oficina más cercana. 

Solicita asesoramiento y presupuesto
en tu oficina más próxima de Asaja.

Nuestro trabajo
es hacer crecer
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A Conta Láctea 
foi presentada en 
Castro de Rei

A Xunta fomenta o sector 
cárnico galego

O director xeral de Gandaría, Agri-
cultura e Industrias Agroalimen-
tarias, José Balseiros, informou 
recentemente a integrantes da 
Asociación Provincial de Gan-
deiros de Lugo (Africor) sobre o 
funcionamento de Conta Láctea, a 
nova aplicación informática para o 
cálculo de custos de produción nas 
granxas de vacún de leite. 

Na xuntanza, explicou o funciona-
mento e as utilidades desta aplica-
ción informática creada xunto coa 
Fundación Juana de Vega ao abeiro 
da Estratexia de dinamización do 
sector lácteo galego.

A Xunta vai desenvolver unha 
estratexia de dinamización do 
sector cárnico galego co obxectivo 
de fomentar, impulsar e desen-
volver este ámbito estratéxico no 
ámbito comunitario.

José González, conselleiro do 
Medio Rural, manifestou du-
rante unha recente visita a unha 

Mellorar a xestión 
económica
Así, o director xeral resaltou que 
a principal finalidade de Con-
ta Láctea é mellorar a xestión 
económica das explotacións e 
tamén a capacidade negociadora 
dos gandeiros ante as industrias. 
Para acadar estes obxectivos, a 
ferramenta permite controlar 
os investimentos e os custos de 
produción e concretar canto custa 
producir un litro de leite e a que 
prezo se pode vender.

Outras vantaxes que ofrece son, 
por exemplo, o feito de ser de balde, 

explotación cárnica, “o decidido 
apoio do Goberno galego a esta área 
produtiva en particular e ao sector 
primario en xeral”.

Estratexia sectorial
No caso concreto da carne, o 
conselleiro explicou que o seu de-
partamento puxo en marcha esta 
estratexia sectorial precisamente 
para avanzar cara a unha produ-
ción sostible, respectuosa co medio 
ambiente, que aposte polo benestar 
animal e que xere riqueza e oportu-
nidades no rural. Outra finalidade, 
lembrou, foi mellorar o nivel de 
transformación da industria cárni-
ca galega e xerar valor engadido en 
todos os elos da cadea.

Xunto a isto, outro dos obxectivos 
desta estratexia é, segundo Gon-

ter un acceso sinxelo vía web, un 
manexo moi intuitivo e a posibi-
lidade que achega de emitir unha 
conta de resultados completa e un 
informe cos datos obtidos. 

Este informe está pensado, preci-
samente, para que o empreguen 
os gandeiros como elemento de 
negociación do seu contrato coa 
industria, de tal xeito que o prezo 
percibido polo leite, de acordo coa 
lexislación, non poida ser inferior 
ao seu custo de produción.

zález, aumentar o peso das marcas 
de calidade na transformación 
e comercialización do produto, 
así como fomentar o consumo de 
carne e mellorar o ecosistema de 
investigación, innovación e forma-
ción dentro do sector.

O fomento da renovación xeracio-
nal nas explotacións e o fomento 
da carne galega son outras das 
finalidades que se perseguen con 
esta planificación, segundo remar-
cou o conselleiro.

O Goberno galego pretende 
fomentar, impulsar e 
desenvolver este ámbito 
estratéxico

José Balseiros informou do funcionamento 
desta aplicación aos membros de Africor



E N T R E V I S T A

21

Que balance fai destes nove 
meses ao fronte do Inorde?
Este foi o ano de aterrar, coñecer 
máis profundamente as funcións e 
os servizos que forman parte desta 
organización coa que tiña relación 
profesional, pero que coñecía den-
de fóra. Nela atópase unha unida-
de de servizos centrais onde temos 
técnicos de proxectos europeos e o 
servizo de turismo e dúas enti-
dades moi especiais e que teñen 
relación co eido agrario coma o 
Centro Agrogandeiro instalado en 
Xinzo de Limia, que ten un labo-
ratorio de apoio ao sector facendo 
analíticas de solo, e a Unidade de 
Razas Autóctonas. Este ano demos 
apoio fundamental para apoiar 
ao sector agrícola na sostibilidade 

e na dixitalización, que son dous 
elementos fundamentais en liña 
coas demandas de Europa e isto 
concretouse especialmente na 
execución de proxectos específicos 
incardinados nestes dous ámbitos. 
Dunha banda, o proxecto Agrico-
nect, que finalizou este decembro 
e no que tomaron 30 empresas 
pequenas produtoras do sector 
agrícola e gandeiro que iniciaron 
o camiño cara a dixitalización e, 
doutra banda, o proxecto Circular 
Labs, encamiñado a potenciar a 
economía circular.

Hai algún proxecto sobre ter-
malismo que queiran poñer 
en marcha no 2022 ou que 
lles interese especialmente? 
2021 foi moi importante neste 
eido porque foi o ano no que pre-
sentamos unha nova candidatura 
para os plans de sustentabilidade 
turística e en destino, unha con-
vocatoria que foi aprobada e que 
executaremos no período de 2022 
ata 2024. Desta candidatura for-
man parte as 15 poboacións rurais 
termais de Ourense.

Como valora a chegada do 
AVE? Que supón para a pro-
vincia e que efecto cre que 
terá na época estival?
A chegada do AVE converte a 
Ourense no aeroporto terrestre da 
comunidade. Seremos non só un 

punto turístico que cambia de pa-
radigma, e o que antes era un des-
tino de máis longa distancia agora 
é un destino de proximidade para 
un mercado tan importante como 
é o de Madrid. O AVE permite, 
ademais, ás nosas empresas acceder 
con máis facilidade aos mercados 
exteriores porque os tempos acúr-
tanse e polo tanto este conxunto 
de oportunidades vai supor unha 
capacidade transformadora para o 
noso territorio. 

Cales son as potencialidades 
da provincia que promove o 
Inorde?
Obviamente a nosa acción é moi 
transversal. Estamos ao servizo glo-
bal do desenvolvemento socioeco-
nómico do territorio, pero dende a 
miña chegada marcámonos unhas 
prioridades lideradas polo presi-
dente da Deputación, ao abeiro das 
cales nos diriximos especificamen-
te ao sector primario e ao turismo 
porque son as dúas ferramentas 
que nos permitirán afrontar o reto 
demográfico na nosa provincia. En 
2022, poremos en marcha o Con-
vention Bureau provincial.

Hai algún proxecto en mar-
cha para potenciar o turis-
mo MICE en Ourense? É un 
dos obxectivos da entidade 
que dirixe?
Precisamente, relacionándoo coa 
chegada do AVE, estamos seguros 
de que é un dos sectores que máis 
pode medrar grazas a esta nova 
conectividade. Acabamos de edi-
tar co apoio de Turismo de Galicia 
un catálogo de recursos e direc-
torio de espazos singulares para 
celebrar eventos que se poden 
atopar en diferentes puntos do te-
rritorio  provincial. 

“A chegada do AVE converte a Ourense 
no aeroporto terrestre da comunidade”

Emma González 
Xerente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE)

“A abordaxe do sector 
primario e do turismo 
permitirán facer fronte 
ao reto demográfico en 
Ourense”
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Galicia foi declarada o día 4 de 
novembro como zona oficialmente 
libre de tuberculose bovina para 
a totalidade do seu territorio por 
parte da Comisión Europea, ao 
cumprir os requisitos establecidos 
para tal fin pola normativa europea 
de referencia. O recoñecemento 
solicitouse en abril deste ano para 
as provincias da Coruña, Lugo 
e Ourense, xa que no ano 2019 a 
provincia de Pontevedra xa fora 
declarada libre desta enfermidade 
bovina, sendo a primeira provincia 
española non insular en acadar o 
estatuto de “provincia oficialmente 
indemne de tuberculose bovina”. 

A consecución do estatuto de Gali-
cia como oficialmente indemne á 
tuberculose bovina supón a iden-
tificación da nosa Comunidade 
como rexión do Estado, non só co 
maior censo de explotacións bovi-
nas e líder no sector lácteo, senón 
tamén co maior estatuto sanita-
rio en relación ás enfermidades 
suxeitas a programas oficiais de 
erradicación. Isto tradúcese nunha 
posición de clara vantaxe comer-
cial nacional e internacional, tanto 
no comercio de animais bovinos 
vivos como dos seus produtos. 
Ademais, se temos en conta a alta 
calidade produtiva e xenética dos 
animais bovinos galegos, coa con-
secución deste estatuto sanitario 
podemos afirmar que a cabana 
bovina galega está no primeiro 
posto no podio estatal, sendo xa 
referente no mercado nacional. 

Intenso traballo
Este fito é froito do duro traballo 
levado a cabo polos servizos vete-
rinarios, polos propios gandeiros 
e pola Administración galega. 
Así, cabe sinalar que no ano 1990 
–cando se comezou co Programa 
Nacional de Erradicación Acele-
rada en España– a comunidade 
galega partía dunha prevalencia 
de tuberculose de rabaño bovi-
no superior ao 11,79% (case 12 
rabaños infectados por cada 100 
revisados), sendo de 0,03% en 2020 
(0,03% de rabaños infectados por 
cada 100 revisados). 

Estes datos proban que Galicia 
traballou intensamente na 
erradicación desta enfermidade, 
cumprindo sempre cos obxectivos 
epidemiolóxicos marcados pola 
Comisión Europea. Ademais, con-
vén destacar que, na actualidade, 
a prevalencia doutras rexións do 
centro-sur do país é aínda similar 
á que existía en Galicia en 1990 

e que, en 2020, a media nacional 
da prevalencia de rabaño foi 
do 1,61%, é dicir, oitenta veces 
superior á existente en Galicia ese 
mesmo ano.

Mantemento deste estatuto
Co fin de manter este estatuto, a 
Xunta aconsella evitar, na medida 
do posible, a entrada de reses exter-
nas nas explotacións. Neste senso, 
o Goberno galego aposta pola 
recría de reses na propia granxa 
como opción máis biosegura. De 
feito, convén establecer medidas 
de bioseguridade e hixiene na 
explotación, xa que repercuten 
favorablemente na sanidade e na 
produción animal. 

Por último, dende a Consellería 
do Medio Rural recoméndaselles 
aos gandeiros a súa integración 
nunha Asociación de Defensa 
Sanitaria Gandeira, para así poder 
levar a cabo programas sanitarios 
complementarios que garantan a 
bioseguridade da explotación e re-
vertan nun mellor estado inmune 
dos animais.

Galicia libre de brucelose
Respecto ás outras enfermidades 
animais graves, obxecto de pro-
gramas nacionais de erradicación 
cofinanciados pola Unión Euro-
pea, no ano 2013 Galicia cumpriu 
os obxectivos epidemiolóxicos 
requiridos e foi declarada tamén 
“rexión oficialmente indemne de 
brucelose ovina e cabrúa”. 

Galicia, libre de 
tuberculose bovina

A Comunidade 
Autónoma cumpre 
os requisitos 
establecidos en 
relación a esta 
doenza pola 
normativa europea 
de referencia 
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Ataques
As medidas de protección do lobo 
como especie autóctona da fauna 
salvaxe conlevaron nos últimos 
anos un importante incremento 
dos ataques destes animais ás 
cabanas gandeiras, fundamental-
mente de gando ovino, pero tamén 
vacún, polo que a contratación de 
seguros que resarzan ao gandeiro 
dos danos ocasionados por este tipo 
de ataques resulta esencial para 
garantir a viabilidade das explota-
cións de montaña. 

As xornadas informativas en no 
Bolo e Viana do Bolo permitiron 
aos gandeiros coñecer o abanico de 
seguros que poden contratar fronte 
a este tipo de ataques, pero tamén 
para familiarizarse cos mecanismos 
establecidos pola Xunta para xes-
tionar as solicitudes de indemni-
zación por perdas ocasionadas pola 
acción de animais salvaxes e evitar 
así certos comportamentos que, por 
descoñecemento, poden mesmo 

privarlle dun-
has axudas ás 
que en principio 
terían dereito. 

Entre estes 
comportamen-
tos destaca o de 
mover o corpo 

do animal morto polo ataque dun 
animal salvaxe, debido a que non 
se debe tocar o cadáver, senón que 
hai que avisar ao veterinario da 
Xunta para que certifique alí mes-
mo a autenticidade do ataque. 

Coñecer os 
mecanismos 
de protección 
ante o risco de 
perdas ocasio-
nadas polo ata-
que da fauna 

salvaxe ás súas cabanas gandeiras. 
Ese foi o obxectivo que levou a 
case medio centenar de gandeiros 
de Viana do Bolo e O Bolo a asistir 
ás xornadas informativas sobre 
seguros agrarios que organizou en 
ambos os municipios da montaña 
ourensá a Asociación Agraria de 
Galicia (Asaga). 

Os actos informativos, celebrados 
na aula CEMIT de Viana do Bolo 
e na granxa escola A Capela do 
Bolo, contaron coa participación 
de persoal de Caser e Agroseguros 
que informaron aos gandeiros 
das diferentes modalidades que 

existen para asegurar a súa cabana 
gandeira fronte ao ataque de depre-
dadores, moitas das cales contan 
con importantes subvencións da 
Xunta de Galicia, que a través da 
Consellería do Medio Rural finan-
cia unha parte das pólizas deste 
tipo de produtos como medida para 
incentivar a contratación destes 
mecanismos de protección por 
parte dos gandeiros. 

Máis descoñecidos 
que os agrarios
Menos estendidos que os seguros 
agrarios que protexen aos agricul-
tores fronte á perda das súas collei-
tas debido a fenómenos naturais 
como inundacións, fortes choivas 
ou danos ocasionados pola saraiba, 
os seguros para gandeiros cobren 
boa parte das perdas que poidan de-
rivarse do ataque de lobos, xabarís 
ou mesmo osos e tamén son com-
patibles coas indemnizacións que 
ofrece a Administración galega no 
caso de ataques de animais salvaxes 
ás cabanas 
gandeiras. 

“Decidimos im-
partir xornadas 
informativas 
sobre os seguros 
gandeiros por-
que este tipo de 
coberturas espertan máis interese 
en comarcas de montaña, como a 
ourensá, nas que a actividade gan-
deira ten máis peso que a agraria”, 
explica María Eugenia Medina, 
portavoz de Asaga en Ourense. 

Nas xornadas 
organizadas por 
Asaga participaron 
case 50 gandeiros

Os seguros 
protexen de ataques 
de lobos, xabarís e 
mesmo osos

Xornadas sobre os seguros 
agrarios e gandeiros
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A Asociación Agraria de Galicia 
(Asaga) convocou para o pasado 
xoves, 11 de novembro, dúas novas 
mobilizacións de gandeiros da 
provincia de Lugo para reclamar 
a suba do prezo do leite, dúas 
concentracións que tiveron lugar 
diante da fábrica de Lactalis, en 
Vilalba, e antes de Capsa, en Robra 
(no concello de Outeiro de Rei). 
Uns 200 gandeiros participaron 
nestas concentracións.

Dende Asaga subliñamos que 
“os gandeiros de Galicia e España 
seguen coa auga ata o pescozo”, 
porque “os múltiples custos que 
debemos afrontar para manexar 
o gando e producir o leite dispa-
ráronse nos últimos meses e o 
prezo obtido non permite obter a 
mínima rendibilidade necesaria 
para seguir adiante”. Por todos es-
tes motivos, hai un incremento dos 
peches das explotacións leiteiras.

Recoñecer a suba 
dos custos
“O obxectivo das protestas é esixir 
que as industrias lácteas e a gran 
distribución recoñezan a suba 
dos custos e deixen de presio-
nar e sufocar o primeiro elo da 

dúas mensaxes claras ao conxunto 
do sector.  En primeiro lugar, o 
prezo do leite está a subir no rural 
en Europa, pero non en España. E 
segundo, a Consellería dispón de 
datos que indican que as explo-
tacións non cobren os gastos de 
produción, situación que pode pór 
en marcha unha cadea de inspec-
cións e sancións.

Avanzar no cumprimento da 
Lei da Cadea Alimentaria
O Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación detallou 
nun comunicado que na reunión 
analizouse a grave situación que 
atravesa o sector, como conse-
cuencia do incremento sostido dos 
custos de produción durante os 
últimos meses.

Segundo a Consellería do Medio 
Rural, “observouse un certo in-
cremento dos prezos que perciben 
os produtores”, pero os custos 
das materias primas e outros 
insumos “seguen subindo, coa 
expectativa de que sigan así nos 
próximos meses”.

“As marxes dos gandeiros seguen 
a ser preocupantes”, apuntou 
o Ministerio, polo que instou 
a todas as partes a avanzar no 
cumprimento da Lei da Cadea Ali-
mentaria, como principal instru-
mento para trasladar aumentos 
“de forma equilibrada” de custos 
e mellorar o valor do produto en 
todas as ligazóns.

cadea”, engadimos dende a nosa 
organización agraria. Así mesmo, 
pedimos ao Goberno que reforce 
“os controis para que a Lei da Cadea 
Alimentaria se aplique de forma 
eficaz”, porque “as industrias 
lácteas seguen tendo a vantaxe e 
impoñendo aos gandeiros condi-
cións inasumibles”.

Ante esta situación, as organi-
zacións agrarias solicitaron ao 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación que actúe de 
oficio contra as industrias lácteas. 
Dende Asaga, Francisco Bello, 
nas reunións que mantivo co 
secretario xeral de Agricultura 
e Alimentación do Ministerio, 
Fernando Miranda, ademais de 
instar á reforma da Lei da Cadea 
Alimentaria, Bello insistiu en 
que é imprescindible que existan 
os mecanismos axeitados para 
que se faga cumprir esta lei, así 
como que se poida utilizar unha 
ferramenta como é a Conta Láctea 
para poder verificar os custos de 
produción de cada explotación 
láctea.  Xunto a isto, Madrid aco-
lleu un encontro da Mesa Láctea, 
un foro convocado polo Ministe-
rio de Agricultura coa presenza 
de organizacións agrarias, da 
Federación Nacional da Industria 
Láctea (Fenil) e das asociacións de 
cadeas de supermercados. 

Ademais, noutros dos encontros 
que Asaga mantivo coa Consellería 
do Medio Rural tamén se deixaron 

Asaga solicitou ao 
Ministerio que actúe 
de oficio contra as 
industrias lácteas

Mobilizacións de 
gandeiros para reclamar a 
suba do prezo do leite
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Melloras nos tractores 
de Case IH

Case IH organizou recentemente 
un evento dixital baixo o lema 
Time to Gear Up, onde informa-
ron das melloras realizadas nas se-
ries de tractores Puma, Maxxum 
e Farmall C. En primeiro lugar, as 
novidades presentadas afectan ao 
modelo Puma.

O Puma 140-165 de nivel de en-
trada é a opción máis económica, 
as versións 
Puma 150 e 
165 Multi-
controller 
proporcionan 
máis auto-
matización e 
o Puma CVXDrive ofrece altos 
niveis de produtividade. 

A entrada foi redeseñada con 
chanzos estilo Magnum para 
facilitar o acceso, e os cambios na 
cabina inclúen un soporte para 
móbiles, portos de alimentación 
USB e un soporte para tableta 
para facilitar as tarefas de xestión 
desde o tractor. 

O interior conta agora con 
materiais de alta calidade e un 
novo volante Case IH de coiro 
premium. Nas versións Multicon-
troller e CVXDrive, a visibilidade 

mellorouse grazas a un limpapa-
rabrisas baixo e as escollas máis 
grandes, cubrindo un 60 % máis de 
superficie. Tamén inclúe un novo 
compartimento frigorífico. 

Maxxum 150
O Maxxum 150, pola súa banda, 
cun motor de seis cilindros gañou 
cinco cabalos de potencia nominal 
sen xestión de potencia e acada os 

150 CV, o que 
supón cinco 
CV máis que o 
seguinte mo-
delo da serie, o 
Maxxum 145, 
4-. cilindro.

No Maxxum CVXDrive, o siste-
ma de transmisión mellorouse 
ao engadir máis funcións “inte-
lixentes” do CVT. Como resultado 
da investigación realizada entre 
os clientes, a marca mellorou a 
opción de aceleración-desacelera-
ción, axustou a sensibilidade do 
pedal de marcha, mellorou a sensi-
bilidade e a detección de posición 
do multicontroller e incorporou a 
posibilidade de desactivar o con-
trol de cruceiro co pedal de pé.

Farmall C
Finalmente, a serie de tractores 
Farmall C está formada por catro 
modelos con novo motor FPT 
(Stage V), catro cilindros e 90-117 
CV, con 3,6 litros de cilindrada, 
catro válvulas por cilindro e 
sistema de inxección common 
rail. Así, ofrece ata 5 CV máis de 
potencia e un aumento do par de 
ata un 10 %, con entrega de par 

máximo a unha velocidade máis 
baixa: 1.300 rpm/min.

Tamén incorporan un novo 
sistema de tratamento de gases 
de escape proporcionado a través 
da tecnoloxía HI-eSCR2 de FPT, 
unha solución compacta que 
non require mantemento. Para 
cumprir os estándares da Fase V, 
a solución integra un catalizador 
de oxidación diésel, un filtro de 
partículas diésel sen mantemento 
e unha unidade de redución cata-
lítica selectiva nun único disposi-
tivo pequeno. Como resultado, o 
operador goza dunha visibilidade 
total desde o asento e o tractor 
non perde capacidade de manobra 
nin distancia ao chan. 

As melloras 
corresponden aos 
modelos Puma, 
Maxxum e Farmall C

As novidades deronse a coñecer  
nun evento dixital
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En Prodasva somos unha consul-
toría dedicada ao asesoramento en 
materia de cumprimento normati-
vo. Iniciamos a nosa traxectoria no 
ano 2004 dedicándonos ao ámbito 
da protección de datos e grazas á 
confianza dos nosos clientes e á 
dedicación dos 
nosos profe-
sionais fomos 
medrando e 
creando un 
equipo mul-
tidisciplinar 
preparado para 
axudarlle na 
adaptación da súa empresa a unha 
ampla gama de normativas.

Nunha contorna cada vez máis 
dinámica e cambiante, loitamos 
cada día por mantérmonos á 
vangarda de todos os servizos que 
prestamos, para asegurar que to-
dos os clientes que confían en nós 
teñan a certeza de estar cumprin-
do en todo momento cos últimos 
requirimentos normativos.

Segundo a Lei Orgánica de 
Protección de Datos, todas e cada 
unha das empresas que traten 
datos de carácter persoal para o 
normal desenvolvemento da súa 
actividade comercial, así coma para 
outras finalidades, teñen a obriga 
de cumprir co Reglamento (UE) 
2016/679 (RGPD) e Lei Orgánica 
de Protección de Datos e Garantía 
dos Dereitos Dixitais (LOPDG-
DD 3/2018). Polo tanto, todas as 
empresas e autónomos sempre que 

recaben e traten datos persoais, 
están obrigadas ao cumprimento 
desta lexislación.

Para garantir o cumprimento da 
dita lexislación, en Prosdava ofre-
cemos o noso servizo de adaptación 

ao RGPD e á 
LOPDGDD para 
autónomos, 
pemes, colexios 
profesionais, 
fraquicias, 
asociacións e 
asesorías, todas 
elas entidades 

que se atopan na obriga de cumprir 
coa Lei Orgánica de Protección 
de Datos xunto cos organismos 
públicos, as sociedades mercantís, 
as organizacións sen ánimo de 
lucro e as comunidades de veciños. 
En definitiva, calquera entidade 
que manexe datos de clientes, 
empregados, provedores, asociados 
ou calquera outra figura para o des-
envolvemento da súa actividade, 
deberá cumprir de xeito obrigado 
coa LOPDGDD e o RGPD.

Por outra banda, tal e como se 
estipula tanto na LOPDGDD como 
no RGPD, as empresas e autónomos 
están obrigados a cumprir a Lei Or-
gánica de Protección de Datos me-
diante a implantación de medidas e 
sistemas de seguridade no trata-
mento da información de carácter 
persoal. A obriga é a de acreditalo 
ante a autoridade competente, que 
en España é a Axencia Española 
de Protección de Datos (AEPG). 

Isto coñécese como “Principio de 
responsabilidade activa”, que se 
establece no RGPD e implica que o 
cumprimento da normativa non é 
suficiente. Deberase demostrar que 
se seguiu un procedemento seguro 
en relación co tratamento dos datos 
persoais. O incumprimento pode 
dar lugar a sancións graves, cuxa 
contía pode alcanzar os 20.000.000 
€ ou un máximo do 4% do volume 
total de negocio anual global.

Os nosos servizos de adaptación 
para o cumprimento tanto do 
RGPD como da LOPDGDD consis-
ten na diagnose presencial do noso 
técnico, para a posterior elabora-
ción do Rexistro de Actividades 
de Tratamento, establecemento 
de medidas de seguridade adap-
tadas á súa actividade, redacción 
de todas as cláusulas. e contratos 
que precise e a entrega presencial 
do documento de seguridade. 
Se tes unha páxina web e/ou fas 
comercio electrónico, axudámoste 
a adaptarte á LSSI sen custo adicio-
nal. Ademais, sempre contará coa 
nosa asistencia xurídica e apoio no 
caso de inspeccións, reclamacións 
ou queixas. É dende o primeiro 
momento asignamos a cada 
cliente un técnico para garantir a 
prestación dun servizo individua-
lizado e próximo.

Por último, convidámosvos a po-
ñervos en contacto connosco a tra-
vés da vosa oficina máis próxima 
da Asociación Agraria de Galicia, 
para informarlles das súas obrigas 
en materia de Protección de Datos 
e, se o consideran oportuno, facili-
tarlles un orzamento personalizado 
(execución, revisión e adecuación, 
e/ou auditoría) aos riscos da súa 
empresa, sen ningún compromiso. 
Lembrade que todos vós, sempre 
que tratedes datos, sodes suxeitos 
obrigados, independentemente do 
sector no que vos atopedes.

A consultoría 
mantense á 
vangarda en todos os 
servizos que presta

Prodasva ofrece 
garantías no ámbito da 
protección de datos
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Introducción
La cetosis es una enfermedad meta-
bólica, que acontece principalmen-
te y con mayor incidencia en el 
postparto, entre la 2ª y 6ª semana 
de lactación. La causa radica en un 
déficit de energía (carbohidratos) 
durante el periodo peripartal lo 
que provoca un aumento de utili-
zación de las grasas, acumuladas en 
los tejidos como fuente de energía.

El origen de la cetosis comienza al 
final de la gestación; la vaca seca 
aunque ha dejado de producir 
leche tiene que preparase para 
el parto y siguiente lactación, 
manteniendo una demanda 
energética para poder satisfacer el 
crecimiento fetal y la formación 
de calostro, así el feto necesita 
el 45% de la glucosa y el 72% de 
los aminoácidos presentes en 
la circulación maternal, pero si 
esto es importante aún es más, el 
comienzo de la lactación requiere 
de una elevada cantidad de ener-
gía, glucosa y aminoácidos en la 
circulación de la hembra, en casi 
un 200% superior para formar la 
lactosa, y las proteínas de la leche. 

Déficit de energía (BEN)
Luego la demanda de energía 
es muy elevada, y esto coexiste 
en el tiempo con un descenso de 
ingestión materia seca al final del 
secado y en el parto; esta anorexia 
ocasiona un desequilibrio ener-
gético entre la energía que aporta 
la vaca y la que le es demandada 
en sus condiciones de madre y 
hembra productora de leche, es por 
lo que este periodo desequilibrante 
se denomina balance energético 
negativo o BEN. Lo que acontece 
es que metabólicamente la vaca 
no es capaz de realizar la oxida-
ción completa de los ácidos grasos 
que en vez de ser metabolizados 
a dióxido de carbono y energía, 
son transformados mediante una 
oxidación incompleta en cuerpos 
cetónicos que producen una menor 
liberación de energía.

Los cuerpos cetónicos son cuatro: 
beta-hidroxibutirico, aceto-acé-
tico, acetona e isopropanol; el 
aumento de las concentraciones 
de los dos primeros son las utiliza-
das en las pruebas analíticas para 
comprobar la elevación de esos 
cuerpos cetónicos.

Cuadro clínico
Según el cuadro clínico, la cetosis 
puede clasificarse en:  

i. Clínica en donde aparecen 
síntomas como un descenso 
en la producción de leche (o 
una producción por debajo de 
lo esperado), un aumento del 
porcentaje de la grasa en la leche, 
una disminución en la ingesta 
de materia seca, una pérdida 
de peso, una disminución de la 
función reproductiva, y un olor 
característico en piel y aliento (a 
manzana muy madura o pasada). 
ii. Subclínica, en este tipo de ce-
tosis no aparecen unos síntomas 
claros, porque las concentra-
ciones de cuerpos cetónicos no 
son lo suficiente elevados para 
inducir cambios detectables en 
la vaca.

Algunos piensan que la relevancia 
clínica está a favor de la cetosis 
clínica, pero si miramos sus preva-

lencias observamos que la clínica 
tiene entre 2 y 15%, mientras que 
la subclínica se halla entre 9 y 40%, 
en nuestro país y con explotacio-
nes consideradas con un buen 
manejo los porcentajes de inciden-
cia están en el 3% en la clínica y el 
25% en la subclínica. 

Luego la cetosis subclínica sin 
síntomas evidentes, que en el 92% 
de los casos acontece entre el día 
1 y los 65 días posparto, puede 
compatibilizarse además con una 
pérdida de producción láctea, 
cambios en la composición láctea 
(aumento de grasa y disminución 
de proteína), trastornos de la fer-
tilidad como aumento del tiempo 
entre partos, mayor número de 
inseminaciones para que quede 
preñada la vaca, predisposición 
a desarrollar quistes ováricos y 
mayores retenciones placentarias. 

Pero, además, la cetosis subclínica 
cursa con una menor efectividad 
del sistema inmune, por lo que la 
vaca tiene una mayor predisposi-
ción a enfermedades infecciosas 
como neumonías, metritis agudas 
o crónicas y mamitis, siendo estas 
de mayor duración y gravedad de 
las que normalmente se producen 
en la explotación. 

Pero esta relación de inmunosu-
presión también se observa con la 
mayor aparición de otras enferme-
dades, por ejemplo, mayor riesgo 
de desplazamiento del abomaso, 

La cetosis subclínica bovina: 
importancia actual

El origen de la 
cetosis comienza al 
final de la gestación
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torio que hace las tiras reactivas, 
pudiendo dar falsos positivos 
dependiendo de los niveles de 
células somáticas.

Las concentraciones de cuerpos 
cetónicos en sangre en una vaca 
sana son 1 mmol/L, mientras 
que en una cetosis subclínica se 
encuentran entre 1,4 mmol/L y 2,5 
mmol/L, siendo superiores a 2,6 
mmol/L en la cetosis clínica. Medir 
los niveles de cuerpos cetónicos en 
sangre se realiza mediante tiras 
específicas de cetonas que son 
interpretadas en un pequeño lector 
(figura 3) que nos da con una alta 
especificidad las concentraciones 
de βHB, por lo que esta prueba de 
campo es muy útil para conocer el 
estado metabólico de la vaca.

Cuando hay unas concentraciones 
entre 1,4 y 2,5 mmol/L de βHB en 
sangre, la vaca presenta una cetosis 
subclínica, y dicho animal tiene 
6,9 veces más probabilidades de 
padecer desplazamiento de cuajar 
o abomaso, 2,3 veces más probabi-
lidades de padecer metritis. En lo 
referente a producción láctea, la 
vaca con cetosis subclínica produce 
393 kg menos de leche corregida 
a 305 días y se retrasa de 108 a 124 
días por inseminación artificial 
fecundante. Y otro gran incon-
veniente es que la probabilidad 
de dejar el rebaño de esa vaca con 
cetosis subclínica es 1,8 superior a 
una vaca sana.

Por todo ello es muy difícil hacer 
una estimación de las perdidas en 
cada explotación así, a principios 
de este siglo, los americanos esti-
maban 80 dólares por vaca (unos 
70 euros), mientras que en otros 
estudios evaluaban unas pérdidas 
de 5000 euros/año en una explota-
ción de 100 vacas en ordeño y con 
una prevalencia del 40%.

Prevención
Lo que decimos a continuación son 
medidas lógicas pero a veces con 
unos requerimientos estrictos y 
muchas veces algo costosos por el 
aumento de trabajo en la granja, así 
vemos que condiciones adecuadas 
tiene que tener la vaca en cuanto a:

a) El manejo del animal tiene que 
ser excelente evitando todo tipo 
de estrés, así en cuanto al espacio 
disponible, buena ventilación, 
fácil acceso a los comederos y 
bebederos, camas de calidad 
para cada animal, agrupamiento 
uniforme de los animales, zonas 
de descanso y de espera amplias 
para que no se produzcan enfren-
tamientos, etc.
b) Limpieza e higiene del establo, 
además que los purines sean reti-
rados rápidamente a la fosa, que 
exista una zona descanso limpia. 
Retirada de plásticos usados. La 
desinfección, desinsectación y 
desratización que se realicen 
regularmente en la temporada.
c) Nutrición, la ración tiene que 
estar bien equilibrada (que no 
cause disfunciones ruminales o 
induzca disminución del apetito 
debido a la inclusión de elevados 
niveles de grasa o ingredientes 
de baja palatabilidad). Hay 
que intentar dar el máximo de 
energía en el posparto, pero no 
mediante grasas. 

Además, hay que vigilar que si el 
producto de la ingestión de materia 
seca y la densidad energética de la 
ración nunca sea inferior a las nece-
sidades energéticas de la vaca para 
sostener su nivel de producción.

No olvidar que la ración de prepar-
to también puede prevenir la apa-
rición de cetosis post-parto. En este 
sentido, parece recomendable man-
tener niveles moderados de energía 
al final del secado (1,32 Mcal de ENl 

aumento de casos de hipocalcemia, 
aparición del síndrome de la vaca 
caída, mayor número de casos de 
cojeras, etc., lo que deja en eviden-
cia que la vigilancia y control de 
la cetosis subclínica no es un tema 
menor y para ello hay que hacer un 
análisis de cuerpos cetónicos en la 
misma granja.

Monitorización metabólica
El diagnóstico de la cetosis clínica 
se puede realizar comprobando 
una serie de síntomas y unas 
pruebas analíticas de presencia de 
cuerpos cetónicos en orina (la más 
frecuente), leche o sangre, pero en 
la cetosis subclínica lo mejor por 
su fiabilidad es la prueba en sangre 
que detecta el β-hidroxibutirato o 
beta-hidroxibutirato (β-HB) que es 
el más fiable. 

El inconveniente de la orina es 
su inestabilidad, y lo que hace es 
detectar acetoacetato, tornándose 
a un color violeta la tira cuando 
es positiva a cuerpos cetónicos, 
pudiendo dar falsos negativos. 
Pueden ser las tiras con un solo 
parámetro, el de cuerpos cetónicos 
como en la figura 1, o bien con 
diversos parámetros como bili-
rrubina, glucosa, pH, leucocitos, 
sangre, urobilinógeno, densidad, 
etc.., pero para la cetosis vale con la 
tira uniparamétrica.
    
Mientras que en leche se detecta 
acetoacetato o el βHB dependien-
do del método usado por el labora-

La cetosis subclínica cursa 
con una menor efectividad del 
sistema inmune

Lector de βHB en sangre (cetonemia)
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por kg de materia seca), un exceso 
de energía en este periodo hace que 
la vaca acumule este sobrante de 
energía en los tejidos grasos, provo-
cando un aumento de la condición 
corporal y llegando al parto con un 
exceso de peso y los problemas que 
provocará en la vaca en lactación. 

Otra causa frecuente de proble-
mas de cetosis son los ensilados 
de mala calidad; es el caso de silos 
de hierba con altos niveles de 
humedad, como es frecuente en la 
cornisa cantábrica, que resultan 
en fermentaciones durante el 
proceso de ensilado en elevadas 
concentraciones de ácido butírico 
(ensilados cetogénicos).

Un sabio y simple consejo es 
controlar la condición corporal 
de las vacas antes del parto, parto 
y tras el mismo. La vaca de leche 
al final de la gestación estará en 
una condición corporal de 3,5, y 
no debe de bajar en los dos o tres 
primeros meses de lactación de 2,5; 
si pierde más condición corporal 
la fertilidad disminuye a la vez 
que descienden los litros de leche 
producidos. Y por supuesto, una 
vaca que llega al parto en una baja 
condición corporal no podrá opti-
mizar su potencial productivo.

Pero un exceso de condición 
corporal (> 4) en las vacas lecheras 
al final de gestación, ejercen una 

mayor dificultad de resolución 
del parto y además aumentan los 
trastornos metabólicos e inflama-
torios, consecuencia un aumento 
exagerado de los ácidos grasos 
circulantes que reducen la acti-
vidad de la insulina. Estas vacas 
obesas tienen mayor predisposi-
ción a trastornos de la fertilidad 
y enfermedades infecciosas por la 
esa resistencia a la insulina.

Empleo de aditivos 
en la prevención
Hay una serie de compuestos que 
se pueden añadir como comple-
mentos o aditivos y que pueden 
ayudar a la prevención de la cetosis 
subclínica, así están:

•Propilenglicol, precursor 
para producir glucosa a nivel 
hepático (gluconeogénesis), 
además mantiene el control de la 
movilización grasa mediante la 
liberación de insulina, la forma 
de administración es en una sola 
toma y solo, con la advertencia 
de que no sea metabolizado en 
rumen. La dosis es 300 a 350 ml/
día/vaca durante 10 días antes 
del parto y disminuye inciden-
cia de cetosis subclínica, clínica y 
el hígado graso.
•Propionato cálcico aporta ener-
gía y calcio, la ventaja de ser un 
polvo es que se puede adminis-
trar con la ración.
•Monensina como preventivo 
(Kexxtone), se administra un 
bolo intrarruminal a una vaca 
lechera/novilla 3-4 semanas an-
tes de la fecha prevista del parto, 
y libera una dosis media aproxi-
mada de 335 mg de monensina al 
día durante 95 días.
•Niacina o ácido isonicotínico 
reduce la lipólisis y mejora las 
cetosis, equilibra la grasa en leche 
(disminuye ácidos grasos y co-

lesterol en sangre), pero la ración 
debe de llevar poca grasa para 
incrementar cantidad y calidad 
de leche.  Dosis 6 a 12 gramos de 
la 3ª a la 12ª semana posparto.
•Colina, su mecanismo de 
acción es por elaborar proteínas 
de baja densidad y excreción a la 
circulación, reduciendo deposito 
grasos en el organismo (hígado). 
En el posparto su aporte 31 g/d 
incrementa 1,8 kg/d de leche.

Una vez expuesto el tema de 
forma breve, diremos que es muy 
importante la adaptación de la 
vaca a cada estado de secado y 
producción láctea, para lo cual 
evitaremos cambios bruscos en los 
hábitos diarios de la granja, es decir 
huiremos de situaciones estresan-
tes, con lo cual se conseguirá un 
estado de relajación de los animales 
y un bienestar de los mismos, 
produciendo más leche y teniendo 
menos enfermedades. 

En los momentos que estamos 
viviendo con una leche mal pagada 
y unos costos de producción dispa-
rados por la elevación de precios de 
materias primas, combustibles y la 
electricidad, cualquier problema 
en estos tiempos que lleve asocia-
dos costos a una explotación, se 
convierte en vital para la super-
vivencia profesional de nuestros 
ganaderos gallegos.

Benedito, J.L.1, Hernández, J.1, 
Castillo, C.1, y Muiño, R.2 
(1) Patología General y Propedéutica 
Clínica, Departamento de Patología 
Animal. Facultad de Veterinaria de 
Lugo. USC (Avda. Carballo Calero s/n, 
27002 – Lugo)
(2) Centro Veterinario Meira SLP (c/ San 
Roque 1, 1ª, 27240 – Meira – Lugo)

Otra causa frecuente 
de problemas de 
cetosis son los 
ensilados de mala 
calidad
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Unha das últimas incorporacións 
á Denominación de Orixe Mon-
terrei ten xa no mercado a súa se-
gunda anada, unha colleita duns 
12.000 litros 
repartida entre 
8.500 de branco 
e 3.000 de tinto 
orientada fun-
damentalmen-
te ao sector da 
restauración. 
Trátase de 
Fanrela, a 
marca elixida 
por Manuel Vázquez Losada, un 
novo viticultor que herdou do 
seu avó, primeiro, e do seu pai, 
despois, unha afección que xa se 
converteu en profesión. 

Non en balde, Fanrela era o 
alcume da familia deste mozo que 
rexenta tamén unha cafetería na 
súa localidade natal de Castrelo do 

Val (Ourense) 
que no seu día 
era a taberna 
do seu pai. 

A adega de Ma-
nuel Vázquez 
Losada botou 
a andar nun 
mal momento, 
coincidin-

do case co inicio da pandemia 
derivada do Covid-19, a pesar do 
cal foi capaz de sacar ao mercado 
en 2020 unha primeira colleita 
de branco á que en 2021 uniuse 

outra de tinto. De feito, o impacto 
da pandemia foi maior no seu 
local de hostalería, que tivo que 
permanecer varios meses pecha-
do. Xa na súa primeira colleita 
de branco a nova adega recibiu 
un amplo respaldo por parte dos 
consumidores grazas a un viño 
fresco e con boa intensidade aro-
mática que, segundo o seu autor, 
“desprende aromas a froitas como 
a pera e a mazá”. 

Godello e mencía 
Manuel non pretende elaborar 
caldos catalogados como eco-
lóxicos, pero foxe de herbicidas e 
nos seus viñedos utiliza a menor 
cantidade posible de produtos 
fitosanitarios. Partidario do 
concepto de viño de parcela, a súa 
adega só emprega uvas propias 
e comezou con terras da súa 
propiedade nas que había viñas 
de mencía, araúxa e, en menor 
medida, sousón, aínda que xa 
procedeu á plantación de godello 
e mencía en novas hectáreas de 
terras arrendadas.

Manuel Vázquez recoñece que o 
impacto da pandemia dificultou 
os inicios da súa adega, “aínda 
que creo que o sufrín menos que 
outros adegueiros que xa tiñan 
máis produción embotellada 
e á que necesitaban dar saída”, 
explica antes de matizar que a 
súa intención “non é ir na liña de 
supermercados, senón orientar a 
comercialización cara ao sector 
da restauración”.

“Ao comezar desde cero o inves-
timento inicial é moi grande e 
custa introducirse no mercado, 
abrir distribuidores e, en defi-
nitiva, facerse un oco”, lembra, 
aínda que tamén admite que o 
integrarse na Denominación de 
Orixe Monterrei reporta impor-

Manuel Vázquez 
Losada orienta a 
comercialización 
cara ao sector da 
restauración

O viño que naceu 
coa pandemia
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tantes vantaxes “porque agora xa 
é bastante coñecida”. 

A súa última acción promo-
cional foi a participación no 
Túnel do Viño que, organizado 
pola Denominación de Orixe 
Monterrei, celebrouse o pasado 
mes de outubro en Ferrol e que 
serviu como punto de encontro 
dos distribuidores cos sectores da 
hostalería e a restauración. 

Uvas de calidade 
O novo viticultor é optimista 
e ten grandes esperanzas na 
colleita que no seu día saia da 
parcela dunha hectárea e media 
na que plantou cepas de mencía 
e godello. Trátase da Seara, unha 
leira situada no que Manuel 
Vázquez considera que é unha 

das mellores ladeiras da zona 
para o cultivo de uvas de calidade. 
É un lugar pedregoso e pobre do 
que o novo viticultor non espera 
obter grandes colleitas, pero si un 
produto de gran calidade. 

Porque a súa intención non é tan-
to crecer rápido como obter un 
viño de calidade que posúa unha 
personalidade propia coa que se 
introduza en canles nas que non é 
necesario competir en prezo. Polo 
momento, o responsable desta 
nova adega asume en solitario 
todo o traballo que se deriva do 
proceso vitivinícola, desde a pre-
paración da terra, a plantación e 
o coidado dos viñedos, a vendima 
(que se fai a man) e a elaboración 
e o embotellado do viño, aínda 
que Manuel Vázquez é conscien-

te de que co tempo necesitará da 
axuda de traballadores para sacar 
adiante a súa explotación. 

As instalacións da adega están 
renovadas, pero son as mesmas 
que utilizaba a súa familia para a 
elaboración do viño que vendían 
na súa taberna de Castrelo do 
Val. Precisamente esa renova-
ción levou boa parte do inves-
timento para poñer a andar o 
seu proxecto empresarial. Foi 
necesario acondicionar teitos e 
paredes para cumprir as esixen-
cias sanitarias para pertencer a 
unha denominación de orixe, 
aínda que para iso, Manuel be-
neficiouse de subvencións como 
as establecidas pola Xunta para 
axudar a fixar á poboación nova 
no medio rural galego. 
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Os datos acadados das trampas en 
campo e en explotacións amo-
san un avance significativo na 
contención da praga de corentena 
da couza guatemalteca, un paso 
previo a unha posible erradica-
ción. Así se puxo de manifesto 
na comisión de seguimento deste 
organismo nocivo. 

Así, tras os últimos datos de captu-
ras, quedan totalmente libres desta 
praga os concellos de Cabanas, 
A Capela, Fene, Ferrol, Neda, 
Ortigueira, As Pontes de García 
Rodríguez, As Somozas, Cee e Fis-
terra. Na provincia de Lugo, saen 
da zona demarcada os concellos de 
Abadín, Muras, Ourol, A Pastori-
za, A Pontenova e Riotorto.

Zona tampón 
Doutra banda, pasa a considerarse 
zona tampón a totalidade da 
superficie dos concellos de 
Cedeira, Cerdido, Mañón, 
Moeche, Narón, San Sadurniño 
e Valdoviño. Tamén pasan a esta 

En todas estas zonas tampón, os 
agricultores deberán comunicar 
inmediatamente despois da se-
menteira, e en todo caso antes do 1 
de abril, todas as parcelas cultiva-
das con pataca. 

Zonas infestadas 
Doutra banda, incorpórase a 
parroquia da Pedra, no concello 
coruñés de Cariño, á zona 
infestada pola existencia da 
praga da couza. Esta área súmase 
ás parroquias de Sorrizo e 
Chamín, no concello de Arteixo; 
de Lendo e Caión, no concello da 
Laracha e de Nosa Señora da O, 
Leis, Muxía, Moraime e Ozón, no 
concello de Muxía. Na provincia 
de Lugo considérase como 
zona infestada a totalidade da 
superficie do concello de Burela 
e a parroquia de Trabada, no 
concello homónimo.

En todas estas zonas queda 
prohibido o cultivo de pataca e os 
operadores de pataca de semente 
non poderán ter existencias nin 
comercializar este tipo de pataca. 
Tamén se prohibe a saída de pataca 
de consumo da zona infestada 
excepto no caso de tránsito, onde 
o vehículo deberá ir totalmente 
pechado cunha estrutura ríxida 
ou cunha lona protectora que se 
axuste perfectamente coa caixa do 
camión e impida calquera contac-
to dos tubérculos co exterior. Se o 
motivo da entrada de tubérculo 
na zona infestada é subministrar 
este produto dentro desa zona, en 
ningún caso, a pataca que entrou 
poderá saír da dita zona.

demarcación as parroquias de 
Bardullas, Buiturón, Caberta, 
Couceiro, Frixe, Morquintián, 
Nemiña, Touriñán e Vilastose, 
do concello de Muxía; así 
como unha franxa de cinco 
quilómetros limítrofe cos 
concellos infestados que afecta 
a parcelas dos municipios de 
Camariñas, Dumbría e Vimianzo 
e ás parroquias de Monteagudo, 
Barrañán e Armentón, no 
concello de Arteixo; Rebordaos, 
Vilela e Noicela, no concello de 
Carballo; Cabovilaño, Lemaio e 
Torás, no concello da Laracha;  
Cariño, Feás, Landoi e Sismundi, 
no concello de Cariño. 

Na provincia de Lugo, a zona 
tampón supón os concellos de 
Alfoz, Barreiros, Cervo, Foz, 
Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, 
O Valadouro, O Vicedo, Viveiro 
e Xove; ademais das parroquias 
Balboa, Fórnea, Ría de Abres, 
Sante, Vidal, Villaformán e 
Villapena, no concello de Trabada.

16 municipios da 
Coruña e Lugo 
saen das zonas 
demarcadas

Contención da couza 
guatemalteca da pataca
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ao pole). Para evitar picaduras, 
tamén é importante utilizar luvas 
e botas. Ademais, no caso de deter-
minadas picaduras será necesario 
trasladar urxentemente a un 
centro hospitalario ao operario.

Outro dos momentos máis 
delicados é durante o transporte 
da motoserra. Nas 
distancias curtas, 
débese activar o 
freo de cadea ou 
apagar o motor, 
mentres que nas 
distancias longas, 
hai que apagar 
sempre o motor 
e colocar a funda 
protectora da 
cadea. Cando se 
leve a motose-
rra en vehículos, recoméndase 
asegurar a máquina para evitar 
derramos de combustible e 
aceite, ou baleirar os depósitos 
en recipientes, e sempre hai que 
apagar a máquina e colocar o 
protector antes do transporte.

Por último, é importante lembrar 
que o equipo de seguridade non é 
infalible. Ningunha roupa ou acce-
sorio de seguridade ofrece unha 
protección absoluta contra as 
lesións e tampouco substitúe unha 
técnica de traballo segura. Polo 
tanto, é imprescindible observar 
minuciosamente os consellos de 
seguridade incluídos nas instru-
cións de uso do equipo de protec-
ción individual e da motoserra.

O Instituto Galego de Seguridade 
e Saúde Laboral (ISSGA) vén de 
editar e lanzar un folleto informa-
tivo para previr os riscos cando se 
traballe con motoserra, unha má-
quina empregada principalmente 
en traballos forestais, xardinería e 
na poda de árbores.

Así, o ISSGA sinala que é reco-
mendable elixir o modelo en 
función do traballo que se vai 
realizar, o lugar, etc., xa que no 
mercado existen diferentes mo-
delos que poden ser eléctricos, con 
alimentación dende a rede ou por 
medio de baterías con potencias 
de 1.400 a 2.000 W e pesos que 
varían entre os 3,5 kg e o os 6,5 kg. 

Antes de usar a máquina é de 
vital importancia coñecer o seu 
funcionamento e os sistemas de 
seguridade e protección. En cal-
quera traballo que se empregue a 
motoserra, cómpre realizar diver-
sas operacións para evitar riscos: 
antes de arrancala, hai que colocar 
os equipos de protección indivi-
dual (EPI) necesarios: protección 
ocular, facial, auditiva, lumbar, 
da cabeza, dos brazos e das mans, 
así coma das pernas e dos pés, cun 
vestiario axeitado.

Outro dos consellos indica que é 
fundamental arrancar a moto-

serra como mínimo a 3 metros 
do lugar de recarga, sobre unha 
superficie chá e nunha posición 
firme e segura, e nunca arrancala 
en espazos pechados. Se se acende 
no chan, hai que comprobar que 
a cadea non estea en contacto con 
ningún obxecto.

Medidas preventivas
Entre as medidas preventivas 
recoméndase usar sempre unha 
motoserra que dispoña de siste-
ma de protección anti-rebote, 
traballar coa cadea de seguridade 
correctamente afiada e tensada e 
suxeitar a máquina firmemente 
coas dúas mans. Para evitar a 
rotura da cadea hai que revisar os 
remaches, non abusar da cadea 
de corte e empregar sempre un 
calibrador para afiar os limitado-
res de profundidade (andarines). 
O ISSGA recorda que só deben 
utilizar a máquina os profesionais 
capacitados e con experiencia.

Outras das recomendacións básicas 
para minimizar os riscos son: 
realizar os labores de mantemento 
coa máquina parada, non traballar 
máis dunha persoa na mesma árbo-
re, non manexar a motoserra por 
encima dos ombreiros e manter en 
bo estado o escape e o silenciador.

Factores biolóxicos
Ao traballar no exterior, hai que 
ter en conta tamén os riscos bio-
lóxicos, polo que é recomendable 
dispoñer dunha caixa de primei-
ros auxilios, ademais de utilizar 
lentes e roupa de traballo axeitada 
(incluso pode ser necesario o uso 
de máscara en caso de alerxia 

Prevención de riscos 
agroforestais: a motoserra

Só deben utilizar 
a motoserra 
os profesionais 
capacitados e con 
experiencia

Prevención fronte aos riscos no sector agroforestal

A motoserra

1
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Europeo de Desenvolvemento 
Rural (FEADER), que financia 
as actuación do chamado segun-
do piar da PAC. A campaña de 
solicitude de axudas iniciarase o 
vindeiro 1 de febreiro.

Redistribución
Doutra banda, recentemente a 
Consellería do Medio Rural da 
Xunta de Galicia comunicou mi-
les de retiradas relativas a dereitos 
do pagamento básico da PAC ao 
non facerse uso destes fondos nas 
últimas campaas. Deste xeito, as 
contías pasan a formar parte da 
Reserva Nacional co fin de facili-
tar a súa redistribución entre os 
mozos e mozas que o soliciten para 
incorporarse ao eido agrogandeiro 
coma produtores activos.

No Diario Oficial de Galicia no-
tificouse a resolución de retirada 
destes fondos de pagamento 
básico relativos ás campañas 2020 
e 2021, así como as retiradas de 
dereitos pendentes das campañas 
2018 e 2019. 

O Consello de Ministros aprobou 
este mes de decembro un Real 
Decreto que modifica outros tres 
textos legais de 2014 sobre a apli-
cación da Política Agraria Común 
(PAC), que incorpora os cambios 
necesarios para adaptar a norma-
tiva nacional a certas actualiza-
cións lexislativas da UE.

Estas modificacións permitirán 
que os agricultores e gandeiros 
españois perciban máis de 7.425 
millóns de euros en axudas no ano 
2022, último exercicio de transi-
ción entre o anterior marco (2014-
2020) e a entrada en vigor da nova 
PAC, o 1 de xaneiro de 2023.

Os fondos previstos para 2022 
inclúen tanto o Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía Agraria 
(FEAGA), do que proceden as 
axudas directas, como o Fondo 

A entrada en vigor 
da nova PAC fíxase 
para o 1 de xaneiro 
de 2023

Novidades sobre a 
aplicación da PAC 
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FIMA 2022 
celebrarase en 
abril

Aprazada a Feira Abanca 
Cimag-GandAgro

Debido ás incertezas, de carác-
ter internacional, derivadas da 
situación actual da pandemia 
de Covid-19, Feira de Zaragoza, 
xunto co seu Comité Organiza-
dor, decidiu  modificar as datas de 
celebración da próxima edición 
da FIMA (que ía a ser celebrada en 
febreiro) e que, finalmente, terá 
lugar do 26 ao 30 de abril de 2022.

Con esta decisión, a institución 
feiral pretende dar unha resposta 
axeitada ás inquedanzas xeradas 
pola evolución actual da pande-
mia e sobre como podería afectar 
ao futuro do evento. Así, co apoio 
fundamental das empresas, ins-
titucións, asociacións, entidades 
e profesionais expositores que 
acudan fielmente á súa cita co 

Recentemente, decidiuse aprazar a 
cuarta edición da Feira Profesional 
de Maquinaria, Agricultura e Gan-
dería, Abanca Cimag-GandAgro, 
que estaba prevista para os días 25 e 
27 de febreiro do próximo ano.

Así o decidiu o seu Comité Orga-
nizador nunha reunión celebrada 

concurso, a organización optou 
por trasladar as datas ao mes de 
abril de 2022.

Seguridade
Feira de Zaragoza contará cos 
mecanismos necesarios que 
garantan a seguridade de todos 
os participantes no evento, como 
control de acceso e saída, uso de 
máscara, distancia interpersoal, 
control de capacidade, renova-
ción constante do aire en salóns 
de feiras, exposicións e conferen-
cias, así como unha intensifica-
ción das medidas de desinfección 
e hixiene. 

Trátase, pois, de establecer 
elementos que compoñan un 
espazo seguro que cumpra 

por videoconferencia na que se 
determinou que estas datas non 
son as idóneas pola incertidume 
que segue a existir respecto ao 
COVID-19. 

Así mesmo, o Comité Organiza-
dor decidiu que hai que esperar 
para fixar novas datas, xa que é 
fundamental tanto coñecer a evo-
lución da pandemia como realizar 
un traballo previo entre recintos 
feirais para restablecer un adecua-
do calendario de eventos agrarios. 
Neste sentido, cómpre destacar que 
a inmensa maioría dos eventos do 
sector foron aprazados.

544 firmas na última edición
Neste sentido, os asistentes mani-
festaron o seu interese en celebrar o 
certame pero en datas que garan-

todas as medidas esixidas. FIMA 
2022 será, unha vez máis, unha 
plataforma de lanzamento para o 
sector profesional. Neste sentido, 
os pavillóns de Feira de Zaragoza 
volverán converterse nun escapa-
rate de novidades e innovacións 
propias dun sector que basea o seu 
desenvolvemento na tecnoloxía, 
a innovación e o coñecemento.

tan que non se vexa danado de 
ningún xeito por posibles aspectos 
derivados da crise do coronavirus e 
garantir así o alto nivel de resulta-
dos que caracteriza a este foro agra-
rio. Na súa última reunión, Abanca 
Cimag-GandAgro reuniu a 544 
firmas expositoras (un 39% máis), 
das cales 188 eran expositores direc-
tos (un 13% máis) de seis países. A 
feira ocupou unha superficie bruta 
de 25.500 metros cadrados, o seu 
programa estivo composto por 40 
propostas que tiveron moito éxito 
e o recinto da Feira Internacional 
de Galicia ABANCA recibiu máis 
máis de 18.700 visitantes.

A decisión tómase pola 
incertidume ao respecto da 
evolución da Covid-19






