REUNIÓN DA COMISIÓN 7ª,
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN,
GANDARÍA E MONTES
Día: 28.03.2019

Hora: 10:30

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, da que vostede forma
parte, reunirase o próximo día 28 de marzo de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do
Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto único. Proposicións non de lei
1.1

43965 (10/PNC-003518)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha nova orde para a
prevención dos danos da fauna salvaxe
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 418, do 24.01.2019

1.2

44051 (10/PNC-003525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a modernización das estruturas produtivas agrarias e gandeiras coa
finalidade de medir a consecución do obxectivo da incorporación da
mocidade ao mercado laboral para facilitar o cambio xeracional
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 418, do 24.01.2019

1.3

44196 (10/PNC-003537)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a posta en marcha por parte do Goberno galego dun programa de
investigación científica co fin de controlar e de erradicar a praga da
eiruga procesionaria
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 422, do 30.01.2019

1.4

44968 (10/PNC-003616)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a recuperación pola Consellería do Medio Rural do servizo de
recollida e xestión de plásticos de uso agrícola procedentes de silos,
invernadoiros e hortas, así como as actuacións que debe levar a cabo ao
respecto
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019

1.5

45007 (10/PNC-003623)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 12 máis

Sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en canto ao
fomento da modernización das explotacións agrícolas e gandeiras a
través da innovación tecnolóxica e a dixitalización
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019
1.6

46476 (10/PNC-003737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a elaboración e a aprobación por parte da Xunta de Galicia dun
plan de xestión e de bioseguridade do xabaril, para os efectos do control
da poboación, da detección precoz da peste porcina africana e da
identificación das zonas infectadas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 437, do 27.02.2019

1.7

47031 (10/PNC-003786)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o establecemento por parte da Xunta de Galicia dun plan de
protección dos ecosistemas onde vive o cabalo garrano e o gando
mostrenco en liberdade
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 441, do 06.03.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2019

Daniel Vega Pérez
Presidente da Comisión
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Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 28.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Proposicións non de lei

Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 28.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

43965(10/PNC-003518)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha nova orde
para a prevención dos danos da fauna salvaxe
Publicación da iniciativa, 418, 24.01.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Davide Rodríguez Estévez e da súa deputada Paula
Quinteiro Araujo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate na
Comisión 7.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O xabaril leva anos sendo un problema grave para as colleitas e a seguridade
viaria. No 2018, foi o responsable de preto de 1.200 accidentes de tráfico e
causou danos económicos inxentes que afectaron, sobre todo, ás colleitas de
millo e pataca. O abandono do monte e as dificultades que existen para cazalo
están facendo que desborde o seu hábitat natural, de tal xeito que o atopamos
incluso camiñando polas rúas de Lugo, Oleiros e A Coruña.

En total, no ano 2018 a Xunta de Galicia recibiu 1.335 avisos por danos causados
por xabarís, case catro o día. Isto son 265 avisos máis que en 2017. O número de
avisos aumentou de maneira particularmente notable na Coruña, que pasou dos
440 avisos de 2016 e dos 357 de 2017 aos 605 de 2018. En Lugo, Ourense e
Pontevedra houbo, respectivamente 498, 49 e 183.

CSV: REXISTRO-4qiG1Qaf5-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os principais prexudicados pola actividade dos xabarís son os gandeiros, que
ademais de sufrir os ataques do animal padecen a incompetencia do Goberno da
Xunta.

Recentemente, as organizacións de gandeiros denunciaron que a actual orde de
axudas para a prevención dos danos da fauna salvaxe non permite a unha boa
parte dos afectados polos ataques de lobos e xabarís solicitar o apoio do
Goberno. Ademais, as propias axudas contempladas non semellan moi efectivas
para previr e evitar os danos. Os cans que se esixen para a defensa do gando, por
exemplo, non son quen de acompañar o gando no seu camiñar polo monte e non
están capacitados para defendelo. No que respecta aos peches fixos, a orde esixe
a presentación de tódolos permisos e autorizacións de obra no momento da
solicitude, algo que nin sequera é viable cando a concesión da licencia precisa
informes positivos de outros entes administrativos.

Así as cousas, as asociacións de gandeiros solicitaron á Consellería de Medio
Ambiente unha corrección integral da orde. A nova orde tería que ser pactada co
sector para comprender que é o que precisa e como facerllo chegar.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7.ª

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar en colaboración co
sector gandeiro unha nova orde que garanta o cumprimento das demandas do
sector e sobre todo a súa eficacia.

CSV: REXISTRO-4qiG1Qaf5-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Arujo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea

Antón Sánchez García
Deputado e Voceiro S. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 17/01/2019 13:56:54

Paula Quinteiro Araújo na data 17/01/2019 13:56:58

CSV: REXISTRO-4qiG1Qaf5-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Antón Sánchez García na data 17/01/2019 13:57:07

Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 28.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.2

44051(10/PNC-003525)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a modernización das estruturas produtivas agrarias e
gandeiras coa finalidade de medir a consecución do obxectivo
da incorporación da mocidade ao mercado laboral para
facilitar o cambio xeracional
Publicación da iniciativa, 418, 24.01.2019

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados Raúl Fernández Fernández e José Manuel Pérez Seco, a través do
seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
Exposición de motivos
Galicia amosa un recoñecido escenario de debilidade nun amplo espazo territorial
da Comunidade Autónoma, a pesares das recoñecidas fortalezas das que dispón
nese mesmo ámbito. O chamado medio rural avanza na despoboación e abandono
das terras, identificándose, cada día máis, coa desertización. O desequilibrio entre
o rural e o urbano é manifesto:
 No urbano vive o 75-80 % da poboación ocupando ó 20-30 % do territorio.
 No rural vive o 20-25 % da poboación ocupando o 70-80 % do territorio.
Este desequilibrio limita, e mesmo reduce, o desenvolvemento global de Galicia
en termos económicos, sociais, naturais, de emprego, medioambientais, etc...
É preciso, polo tanto, atallar esa dinámica negativa de despoboamento con
políticas activas, claras, efectivas e avaliables que promovan a incorporación da
mocidade para facilitar o relevo xeracional.
Por todo elo, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

CSV: REXISTRO-zzN11wcKp-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a apostar pola modernización das
estruturas produtivas agrarias e gandeiras, cun seguimento público e verificable
no relativo aos seus resultados anuais, coa finalidade de medir a consecución do
obxectivo da incorporación da mocidade ao mercado laboral para facilitar o
relevo xeracional.

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2019

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Asinado dixitalmente por:
Raúl Fernández Fernández na data 17/01/2019 17:30:48
Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/01/2019 17:30:54

CSV: REXISTRO-zzN11wcKp-9
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2019 17:31:04

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Reunión da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Día: 28.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.3

44196(10/PNC-003537)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a posta en marcha por parte do Goberno galego dun
programa de investigación científica co fin de controlar e de
erradicar a praga da eiruga procesionaria
Publicación da iniciativa, 422, 30.01.2019

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados, José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 7ª.
A procesionaria, Thaumetopoea pityocampa (no seu nome científico), é unha
eiruga que se atopa en parques, zonas rurais e bosques onde hai piñeiros e cedros.
Chámase procesionaria porque cando os lepidópteros rompen o seu bolsón no
que aniñan, baixan ou caen ao chan para enterrarse, completar a súa metamorfose
e converterse en bolboreta, formando un desfile que se desliza como unha
procesión.
As eirugas adoitan andar polo chan os meses de febreiro, marzo e abril
(dependendo da zona na que se atopan. Por exemplo, nas máis frías, pode
atrasarse), cando as eirugas abandonan os niños nos que medran nas copas das
árbores -piñeiros, sobre todo- para se enterrar baixo terra. É nese percorrido
cando resultan especialmente perigosas para nenos e para mascotas, xa que o
contacto con elas directamente ou cos seus pelos poden provocan reaccións
alérxicas, comechón ou coceira, chegando incluso a ser mortais para as mascotas
que as inxiran. De feito, nin sequera é necesario que haxa un contacto directo, xa
que os pelos poden quedar en suspensión no aire.
O bo tempo provocou, un ano máis, a temperá aparición da procesionaria. A
perigosa eiruga estendeuse nas últimas semanas de 2018 e nos primeiros días
deste 2019 e existe unha preocupación real por varias zonas de Galicia, como
Ares, Cabanas, A Coruña ou Vigo. En varios piñeirais, destes concellos, e o seu
redor pódense ver ringleiras de procesionaria.

CSV: REXISTRO-kTTOXDX0R-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que poña en marcha un plan
de investigación científica a través dun convenio coa universidade e/ou centros
de investigación que colaboren no desenvolvemento de medidas axeitadas para
erradicar e controlar a praga da eiruga procesionaria.

Pazo do Parlamento, 21 de xaneiro de 2019

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 21/01/2019 12:04:14
Raúl Fernández Fernández na data 21/01/2019 12:04:23

CSV: REXISTRO-kTTOXDX0R-7
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/01/2019 12:04:35

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Orde do día

1.4

44968(10/PNC-003616)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a recuperación pola Consellería do Medio Rural do
servizo de recollida e xestión de plásticos de uso agrícola
procedentes de silos, invernadoiros e hortas, así como as
actuacións que debe levar a cabo ao respecto
Publicación da iniciativa, 427, 06.02.2019

Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa dos seus deputados
Davide Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García, e da súa deputada Paula
Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate na
Comisión 7ª, sobre a recuperación, por parte da Consellería de Medio Rural, do
servizo de recollida de plásticos agrícolas que se encargaba da xestión dos
plásticos procedentes de silos, invernadoiros e hortas.

Exposición de motivos
A cantidade de plástico agrícola (plástico e bolsas de silo, plástico de
invernadoiro) que se xera en Galiza ao longo dun ano é de aproximadamente
7.700 toneladas.
A práctica habitual do vertido ou da incineración de xeito incontrolado supón un
problema medioambiental, que orixina un deterioro progresivo e acumulativo do
contorno, tendo ademais en conta o impacto paisaxístico derivado da
proliferación de puntos de abandono destes materiais.
Ante esta problemática, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas puxo en marcha o Programa de Recollida de Plástico Agrícola co
obxecto de implantar un sistema de recollida dos plásticos agrícolas, tanto de silo
CSV: REXISTRO-nQzIC6qVW-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

coma de invernadoiro, e facilitarlle aos agricultores e gandeiros a súa xestión
axeitada.
Os agricultores e gandeiros deixaban os seus plásticos agrícolas no lugar
indicado por cada concello. Unha vez que o punto de acopio estaba cheo, o

concello chamaba a empresa de recollida (subvencionada pola Consellería de
Medio Rural), e esta procedía a retiralos e á súa posterior reciclaxe.
Este sistema, que evitaba que os plásticos agrícolas acabasen ciscados por leiras
ou montes ou queimados de forma incontrolada, non funciona a día de hoxe, o
que vemos como unha grave irresponsabilidade da Xunta por cancelar este
servizo, o que está xerando un grave problema medioambiental, social e
paisaxístico.
Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Recuperar o servizo de recollida de plásticos agrícolas, que se encargaba da
xestión dos plásticos procedentes de silos, invernadoiros e hortas.
2. Facer unha campaña de concienciación entre gandeiros e gandeiras e
agricultores e agricultoras para aumentar o volume de plástico que se está a
recoller e para a súa axeitada xestión.
3. Estudar a posibilidade que sexa unha empresa pública a que faga a xestión
desta recollida de plásticos.
Santiago de Compostela a 30 de xaneiro de 2019

CSV: REXISTRO-nQzIC6qVW-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Vázquez Verao
Antón Sánchez García
Deputadas e vicevoceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 30/01/2019 17:01:55

Paula Vázquez Verao na data 30/01/2019 17:02:05

CSV: REXISTRO-nQzIC6qVW-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Antón Sánchez García na data 30/01/2019 17:02:18
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Hora: 10:30
Orde do día

1.5

45007(10/PNC-003623)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 12 máis
Sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
canto ao fomento da modernización das explotacións agrícolas
e gandeiras a través da innovación tecnolóxica e a
dixitalización
Publicación da iniciativa, 427, 06.02.2019

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Moisés Blanco Paradelo, Raquel Arias Rodríguez,
Carlos Gómez Salgado, Daniel Vega Pérez, Miguel Prado Patiño, Jacobo Moreira
Ferro, Rosa Oubiña Solla, María Antón Vilasánchez, Moisés Rodríguez Pérez,
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira e
Sandra Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei
para o seu debate na Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.
Exposición de motivos
Tal é a importancia que a innovación está tendo en todos os eidos da nosa sociedade
que foi incorporada como unha nova política pública, ao mesmo nivel que a social ou a
ambiental nas novas Directivas Europeas.
A innovación, entendida como a fórmula para atopar novas e mellores maneiras de
facer as cousas, ben a través de desenvolver novos produtos, servizo, procesos de
produción ou construción, así como, modernos métodos de comercialización, ou novas
formas de organización.
A Xunta leva anos impulsando a innovación tecnolóxica dos sectores primarios de
Galicia con diferentes iniciativas. Deste xeito, coa colaboración da AMTEGA, a
Consellería do Medio Rural está a desenvolver varios proxectos de Compra Pública
Innovadora coa creación de plataformas tecnolóxicas, que ofrecerán diferentes
solucións e servizos dixitais para mellorar a competitividade do ámbito agrícola,
gandeiro ou mesmo na extinción dos incendios forestais.

CSV: REXISTRO-8QJLgTYjw-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por outra banda, a comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao
Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións titulada “O futuro dos
alimentos e da agricultura”, do 29 de novembro de 2017, establece os retos, obxectivos
e orientacións da futura política agrícola común (PAC) despois de 2020. Estes
obxectivos inclúen a necesidade de que se impulse a modernización e a
sustentabilidade, incluída a sustentabilidade económica, social, ambiental e climática
das zonas agrícolas, silvícolas e rurais.
Do mesmo xeito, establece que os investimentos na reestruturación, a modernización,
a innovación, a diversificación e a incorporación de novas tecnoloxías nas explotacións
son necesarias para que o mercado poida recompensar máis adecuadamente aos
agricultores.
Polo tanto, para acadar estes obxectivos resulta indispensable que as administracións
poidan colaborar e poñer en marcha axudas para investimentos, tanto produtivos como

non produtivos nas mesmas explotacións, e fóra delas. Ditos investimentos poden
referirse, entre outras cousas, a infraestruturas relacionadas co desenvolvemento, a
modernización ou a adaptación ao cambio climático da agricultura e a silvicultura,
incluído o acceso a terras agrícolas e forestais, concentración e mellora parcelaria,
prácticas agroforestais e subministración e aforro de enerxía e auga.
Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte
proposición non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar fomentando a
modernización das explotacións coa introdución de novas solucións tecnolóxicas, a
través do fomento e posta en común do coñecemento, a innovación e a dixitalización
nas zonas agrícolas, gandeiras e do rural de Galicia”.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/01/2019 09:36:12
Moisés Blanco Paradelo na data 31/01/2019 09:36:21
Raquel Arias Rodríguez na data 31/01/2019 09:36:30
Carlos Gómez Salgado na data 31/01/2019 09:36:37
Daniel Vega Pérez na data 31/01/2019 09:36:45
Jesús Miguel Prado Patiño na data 31/01/2019 09:37:03

CSV: REXISTRO-8QJLgTYjw-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Jacobo Moreira Ferro na data 31/01/2019 09:37:13
Rosa Oubiña Solla na data 31/01/2019 09:37:22
Maria Antón Vilasánchez na data 31/01/2019 09:37:29

Moisés Rodríguez Pérez na data 31/01/2019 09:37:36
Marta Novoa Iglesias na data 31/01/2019 09:37:47
Cristina Isabel Romero Fernández na data 31/01/2019 09:37:58
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/01/2019 09:38:04
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Sandra Vázquez Dominguez na data 31/01/2019 09:38:13
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Día: 28.03.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.6

46476(10/PNC-003737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a elaboración e a aprobación por parte da Xunta de
Galicia dun plan de xestión e de bioseguridade do xabaril,
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A peste porcina africana avanza cara o sur de Europa, nun proceso no que
moitos apuntan que é imparable, e antes ou despois pode chegar. De ser así, as
consecuencias económicas serían tremendamente desastrosas para os miles de granxas
de porcino e a economía rural.
Hai todo un sector en grave risco de someterse a duras restricións e peches por
corentenas, así coma a eliminación de milleiros de porcos.
Ante o panorama que asoma, as medidas que se están adoptando en diferentes
países de Europa comezan a ser dun forte control e intervención zoosanitaria.
Mentres tanto aquí, asistimos a unha caótica xestión da poboación xabaril,
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pretendendo solucionar o problema unicamente a tiros, e levan así uns cantos anos, onde
cada vez hai máis batidas, máis animais sacrificados, pero tamén, máis xabarís. Semella
que non teñen nin idea do que hai que facer. E tamén semella que, non sabemos porqué,
son reticentes a actuar con criterios de planificación e xestión, e aplicar criterios
científico-técnicos no diagnóstico e control da poboación.
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Mentres tanto as consecuencias desta caótica xestión teñen un efecto moi
negativo, non só para a agricultura e para a seguridade nas estradas, senón tamén para o
medio ambiente. Un territorio non pode soportar unha presión cinexética intensiva
durante 12 meses ao ano, algo que agora sucede coas case 20.000 batidas anuais que
autorizan.
Teñen comités de expertos e reunións, das que nada transcende e semella que o
único que se conclúe é cazar máis, e actuacións moi para a galería, que funcionan moi
ben nos medios, dando a apariencia que se está a facer todo o posible, pero que son
unicamente parches improvisados, ao estilo de arqueiros ou carísimas bolsiñas de
laboratorio de ouriños de lobo, pero todo iso, sen ningún criterio de modelado da
poboación.
Mentres o máis sinxelo e efectivo, elaborar un plan de xestión, con diagnóstico,
programación de medidas, prazos a medio e longo tempo, seguimento, valoracións,
bioseguridade, dotación orzamentaria etc, a iso non lle dan valor.
Faise necesario elaborar de inmediato un plan de xestión. Non pode ser un
imposible. Agora, ante a ameaza dun novo e moito maior problema, a chegada da peste
porcina, non se pode continuar improvisando con medidas que non solucionan o
problema.
Sobre a peste porcina africana, hai un grupo permanente de expertos en Europa,
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proxecto liderado por un equipo do CSIC, que vén de aprobar un manual de actuación
en setembro de 2018, con intención orientadora de como facer fronte á expansión da
enfermidade, centrándose en aplicar criterios de xestión e bioseguridade sobre as
poboacións de xabaril no medio natural. Este grupo do que participan expertos de
diferentes administracións europeas informa de que:
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- Asistimos a unha imparable expansión da peste porcina africana (PPA),
considerada unha epidemia a grande escala, e que a Europa chegou polo leste e polo
norte no ano 2007.
- A enfermidade logo pasou dos cochos domésticos ás poboacións salvaxes de
xabarís, e estas comezaron a expandila cara o sur de Europa.
- No 2014 -2015 as autoridades xa evidenciaron a circulación do virus nos
ecosistemas naturais converténdose nun ciclo epidemiolóxico autosostido.
- Nestes momentos a UE xa advirte que a enfermidade é endémica nas
poboacións de xabaril de varios países de Europa do Leste e Centro e continúa
expandíndose cara a Península Ibérica (hoxe, xa nas portas de Francia na fronteira
belga), sendo un motivo de extrema preocupación.
- As autoridades veterinarias indican que controlar esta epidemia selvática de
peste porcina está resultando unha tarefa moi difícil, dada a súa complexidade
epidemiolóxica, a falta de experiencia e o alcance xeográfico do problema.
- Resulta preciso abordar a expansión da epidemia dun modo colaborativo e
harmonizado entre as distintas rexións de Europa seguindo criterios científico-técnicos.
- As recomendacións pasan por actuar urxentemente adoitando medidas sobre
manexo da caza do xabaril, introducir criterios de bisoseguridade e xestión, e correcta
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manipulación na eliminación e movemento das canais de xabaril.
- En primeiro lugar debe abordarse a xestión práctica das poboacións de xabaril
incorporando criterios de BIOSEGURIDADE a fin de reducir os riscos e previr as
consecuencias da chegada da enfermidade.
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- Precisase non perder tempo, e aprobar xa un plan de xestión e de bioseguridade
do xabaril, que permita ter diagnósticos anticipados do estado da poboación, tanto a
efectos de control de tamaño e efectivos, como detención precoz de carga vírica da
peste porcina, e posible identificación de áreas infectadas. Tamén contar coa previsión
de elaborar un protocolo de actuacións e coordinación con diferentes axentes implicados
(tecores, veterinarios, granxas, autoridades medioambientais), e campaña informativas e
sensibilización sobre como actuar fronte a presenza de canais sospeitosas, así como o
que facer cos xabarís cazados durante as sesións de controis de poboación.
- En zonas de risco, advírtese que os controis cinexéticos de poboación, so
poderán efectuarse cando exista un protocolo estrito de intervención en canto a adoptar
medidas de bioseguridade, cos que garantir a eliminación segura dos cadáveres de
xabaril.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG formula a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
-Elaborar e aprobar con urxencia un Plan de Xestión e de Bioseguridade do
xabaril, que permita ter diagnósticos anticipados do estado da poboación, tanto a efectos
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de control de tamaño e efectivos, como detención precoz de carga vírica da peste
porcina, e posible identificación de áreas infectadas.
-Introducir criterios de xestión e bioseguridade no manexo da caza do xabaril e
unha correcta manipulación na eliminación e movemento das canais.
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-Contar coa previsión de elaborar un protocolo de actuacións e coordinación con
diferentes axentes implicados (autoridades medioambientais, tecores, veterinarios,
granxas,).
-Desdeñar campañas informativas e de sensibilización sobre como actuar fronte
a presenza de canais sospeitosas, así como o que facer cos xabarís cazados durante as
sesións de controis de poboación.”

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/02/2019 18:00:47
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María Montserrat Prado Cores na data 18/02/2019 18:00:51

Ana Pontón Mondelo na data 18/02/2019 18:00:53

Olalla Rodil Fernández na data 18/02/2019 18:00:54

Noa Presas Bergantiños na data 18/02/2019 18:00:56
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Xosé Luis Bará Torres na data 18/02/2019 18:00:58
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Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o establecemento por parte da Xunta de Galicia dun plan
de protección dos ecosistemas onde vive o cabalo garrano e o
gando mostrenco en liberdade
Publicación da iniciativa, 441, 06.03.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

A riqueza dun país non se mide so en cifras de macroeconomía e a xeración de
valores materiais, tamén se manifesta na sensibilidade para facer rendibles e sostibles
sistemas ancestrais que perviviron ó paso do tempo conservando superficies, fauna e
actividades que se caracterizan polo seu alto valor cultural, ecolóxico e identitario.
Nalgunhas serras de Galicia pervive un modo ancestral que vencella ó ser
humano con lobos e bestas salvaxes. Todo un hábitat de enorme valor ecolóxico, un dos
principais redutos do lobo ibérico e máis unha das maiores poboacións de cabalos
salvaxes do mundo, constituíndo un hábitat prioritario na UE.
Nada máis lonxe da realidade cá afirmación de que monte e madeira deberan ser
sinónimos. Por orografía, condicións edafolóxicas, microclimas e tradición, nas serras e
montes galegos abundaba a matogueira de carpazas, carqueixas, queiroas e toxo. Flora,
CSV: 5LaMTmK7G4
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toda ela, fixadora de solos neses terreos áridos, protéxeos da erosión e serve de alimento
a gando bravo.
Porque en simbiose con esta flora vivían e viven aínda, nalgunhas serras, en
liberdade os garranos e canda eles o lobo.

1

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

A importancia destas superficies, non transformadas aínda en florestas ou
pastizais, coma sistema de explotación panaeuropeo compartido desde Noruega ata
Portugal, está fóra de dúbidas e moitos países destinan recursos á súa conservación e
recuperación.
No noso País, Galicia, aínda ocupan vastas extensións estando hoxe en acusado
retroceso e mesmo en perigo de desaparición debido ós recentes cambios de uso dos
solos e á mentalidade produtiva que incita a forestar ou pastizar sen lóxica terras e
ecosistemas privilexiados ós ollos do sentido común e das recomendacións científicas e
mesmo economicistas.
Este proceso de degradación unido a un desequilibrio entre bestas e lobo levou
este ecosistema á situación crítica que temos hoxe.
Os garranos en liberdade, en montes perimetrados ou non, en libre convivencia
co lobo, levan as de perder por non haber políticas eficaces que manteñan en equilibrio
beneficioso ós catro actores principais: monte, gando, lobo e home.
Damos nesta PNL por exposta e compartida a importancia que coma cortalumes
tivo e ten este aproveitamento , así coma a singularidade e aprecio dos xatos e poldros a
respecto da súa carne.
O enorme valor deste ecosistema precisa da atención social que merece por
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medio dunha intervención que axude a equilibralo e conservalo. As perdas non
resarcidas de poldros no monte provocan o desánimo dos gandeiros que ven diminuír,
ano a ano, as cabezas dos garranos e vacún mostrenco porque a administración non
mostra intencións reais de se implicar.
E a solución non está na eliminación do lobo, sostén da pureza e sanidade das
greas. Tampouco na creación de pastizais nin na alimentación artificial. O problema
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reside, disque, na cuantificación das presas cobradas polo lobo ó longo do ano, na súa
xusta valoración e no seu pago en tempo e forma.
Se queremos dar solucións eficaces a este escollo non hai máis ca facer un
reconto, por greas ou por propietario ou por monte, cercado das femias en idade fértil,
porcentualizar un promedio de preñeces e partos fallidos, botar contas ó ano seguinte
dos que debería haber e dos que hai, facer unha resta e resarci-las perdas.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate en Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a
-Establecer un Plan de Protección do ecosistema brezal-garrano- vaca
mostrenca-lobo que free o actual deterioro e repoña o equilibrio perdido nas últimas
décadas.
-Establecer, mentres este Plan non se pon en marcha, un sistema de reconto de
perdas de poldros e máis de xatos acorde coa realidade que impida o desacougo e o
abandono dos propietarios desta singular gandeiría.”
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Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
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Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/02/2019 18:20:59

María Montserrat Prado Cores na data 27/02/2019 18:21:45

Ana Pontón Mondelo na data 27/02/2019 18:21:47

Olalla Rodil Fernández na data 27/02/2019 18:21:49

Noa Presas Bergantiños na data 27/02/2019 18:21:51
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