CONSELLEIRO DO MEDIO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
XUNTA DE GALICIA

ISABEL VILLALBA SEIVANE, como Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego – Comisións
Labregas (SLG – CC.LL.), e en relación o protocolo da cadena de suministro para as explotacións de vacún
de carne adheridas a IXP Terneira Galega :

Entendemos que é necesario profundizar na redación do presente protocolo, para que dun xeito efectivo se
inclúan medidas concretas que permitan mellorar a situación económica das granxas produtoras. o texto
proposto o noso ver non deixa de ser un catálogo de boas intencións por todas as partes pero na práctica non da
ningunha garantía nin mecanismo de como se vai a trasladar estas boas intencións a toda a cadea e en especial a
parte máis débil e que leva anos sufrindo prezos baixos como é a parte produtora
En calquera caso, entendemos é necesario incluír os seguintes puntos como única forma de garantir un protocolo
que sexa efectivo e non un mero decálogo de boas intencións que na práctica non permita reverter a situación.
PRIMEIRO:
Compromiso de suba inmediata de prezos pagados nas granxas acordo á suba nos custos de produción, para tal
fin a Consellería de Medio Rural debe facer con carácter de urxencia un estudo de custos de produción que
sirvan de base para na práctica garantir unha subida inmediata nas granxas. Este punto non é incompatible con
que se vaian xerando os mecanismos recollidos no punto 4 para calcular os custos de produción pero a
excepcionalidade da situación fai que a Consellería teña que actuar de xeito inmediato e fixar xa neste protocolo
que con carácter inminente se vai a facer un estudo de urxencia e se van a subir os prezos.
SEGUNDO:
Así mesmo é necesario clarificar no punto 4 cando se fala da autoridade de execución de ámbito galego
contemplado na Lei da cadea alimentaria e dos estudos a realizar cales van a ser os criterios que se van a fixar
para calcular os custos de produción, firmar un protocolo onde non se recollen uns criterios claros e
consensuados é unha irresponsabilidade xa que non dá ningunha garantía real.
TERCEIRO:
A situación actual e a situación que veñen arrastrando as explotacións de vacun de carne os últimos meses fai
que con carácter inmediato sexa necesario acompañar este protocolo e recollelo no mesmo a convocatoria dunha
axuda inmediata para as granxas con vacas nutrices.
CUARTO:
En relación o punto 8, e necesario non so recoller a boa vontade por parte da IXP é necesario plasmar que se van
a realizar campañas de identificación e concienciación dirixidas o consumidor para que claramente sepa
diferenciar entre Terneira Suprema e Normal, así mesmo e necesario recoller que entre todas as partes da cadea

se volverá a valorar de novo si os elementos distintivos entre Terneira Suprema e Normal son claramente
recoñecidos e os axeitados, o recollido no texto non deixa de ser un vago compromiso.
QUINTO:
Incluír un punto onde se recolla o compromiso e a obrigatoriedade por parte dos matadoiros certificados para
matar dentro da IXP de sacrificar un mínimo do 50 % de animais provintes de dentro da IXP.
Saúdos
Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2022.
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