
 
 
 
CONSTRUINDO A POSICIÓN GALEGA PERANTE A 
APLICACIÓN  DA NOVA PAC NO ESTADO ESPAÑOL. 
 
Aínda que a propia Comisión Europea recoñecía, ao inicio do proceso negociador para 
elaborar unha nova proposta de PAC para o período 2014-2020, que esta sería 
desenvolvida no rescaldo dunha forte crise económica que afectou seriamente á 
agricultura ao ligala directamente á evolucións macroeconómicas mais globais que 
afecta ao custes de produción agrícolas. Ao tempo que admitía que os rendementos 
agrícolas caeran substancialmente, agravando unha situación xa de por si precaria, visto 
que os rendementos agrícolas son significativamente inferiores aos rendementos obtidos 
por outros sectores económicos e que os rendementos dos habitantes das zonas rurais 
temen son inferiores, en cerca de 50%, aos rendementos observados nas zonas non 
rurais. 
 
Pese a este análise a proposta de nova PAC asentase en; concibir a agricultura europea e 
a PAC sometida aos imperativos do deseño neoliberal do comercio mundial, de acordo 
con os presupostos que se veñen defendendo desde a Organización Mundial do 
Comercio (OCM); non alterar no fondo a filosofía que orienta e que veu orientando 
desde sempre a PAC, no que ten a ver coa distribución das axudas agrarias entre os 
Estados-membros; plasmar un modelo de construción da UE liberal no que a PAC vai 
perdendo peso progresivamente, perda de peso que se traduce no minguante orzamento 
destinado a este fin, perda de peso que se manifesta tamén na eliminación dos distintos 
mecanismos de regulación e intervención dos mercados agrarios. 
 
Con este vimes foi cos que se elaborou esta proposta de PAC. Proposta coa que FRUGA 
xa manifestou o seu desacordo e á que prateamos as nosas alternativas no seminario 
celebrado no Parlamento Europeo os dias 6, 7 e 8 de decembro pasado. Logo de que o 
pasado dia 26 de xuño se ter alcanzado un acordo político sobre a reforma da política 
agrícola da UE, acordo atinxido polo Parlamento, o Consello e a Comisión, fica agora 
definir como vai ser a súa aplicación no Estado Español. 
 
A partir deste momento ábrese un proceso negociador para definir o modelo de 
aplicación desta nova PAC no seo do Estado Español. Perante desta ronda negociadora, 
que terá a súa primeira reunión os próximos dias 24 e 25 de xullo, Galiza non pode nin 
debe ficar de fora. Galiza debe elaborar e presentar unha proposta clara e concreta para 
defender os seus intereses neste debate fulcral para o futuro da nosa agricultura. 
 
Por este motivo a Federación Rural Galega – FRUGA organizou o sábado, día 20 de 
xullo, un seminario na cidade de Lugo, que contou coa participación de afiliad@s da 
nosa organización, así como técnic@s relaciond@s co sector agro-rural do país e 
persoas ligadas á universidade galega. O obxectivo era, por tanto, elaborar unha 
proposta galega co ollar posto na defensa do noso mundo rural, sobre todo cando xa se 
están fixando posicións, ao respecto desta ronda negociadora, desde distintos territorios 



do Estado Español. Neste sentido xa se teñen escoitado voces procedentes tanto dos 
gobernos de Estremadura como de Cataluña pasando por Euzkadi. 
 
Co fin de facer mais eficaces os resultados do seminario establecéronse tres bloque de 
traballo a partir dos cales se foron adoptando as propostas concretas que permiten 
mellor defender os intereses dos nosos sectores agrarios e gandeiros, así como do 
mundo rural galego. 
 
 
Os tres grandes bloques de traballo foron: 
 
I – PAGAMENTOS DIRECTOS 
 
II – DESENVOLVEMENTO RURAL 
 
III – MEDIDAS DE MERCADO. 
 
 
 
 
 
I – PAGAMENTOS DIRECTOS. 
Neste apartado, por súa vez definíronse os seguintes asuntos sobre os que se posicionar: 
 

a. Definición de Activ@ agrario 
b. Definición de Actividade agraria 
c. Superficies elexíveis 
d. Límite ás axudas 
e. Comarcalización 
f. Axudas ligadas 
g. Incorporación de moz@s 
h. Greening 
i. Sector leiteiro 
j. Sector Vitícola. 

 
 
No que ten a ver coa primeira cuestión adoptouse o seguinte acordo: Ao obxecto de 
definir quen ten dereito a cobrar as axudas e unha vez que o acordo acadado no cadro da 
UE estableceu unha lista excluínte de quen non poderán ser perceptores/as das axudas 
da PAC, fica aos Estados-Membros a facultade de excluír da percepción dos 
pagamentos directos a quen este considerar con escasa actividade agraria, a nosa 
proposta é que as axudas sómente as podan cobrar aquelas persoas físicas ou 
xurídicas que exerzan unha real actividade agraria, tomando como referencia para 
valorar a real actividade agraria a aquelas explotacións  que cumpran coas condicións 
asimilábeis á definición de ATP (que cando menos o 50% da súa renda proceda da 
actividade agraria e que o tempo de traballo dedicado a actividades non relacionadas 
coa explotación agraria ten de ser inferior ao 50% de seu tempo de traballo). 
 
Esta condición de ATP sería esixíbel a toda persoa física ou xurídica que cobren axudas 
superiores a 5000€.  



 
b. Definición de Actividade Agraria.  

Este punto está ligado co de “mantemento da superficie agrícola nun estado idóneo”, 
entendendo que se cumpre esta condición cando sexan terras onde se realiza produción 
agraria efectiva. 
 
Estariamos de acordo coas condicións que establece o ministerio de agricultura español, 
mas matizando que as terras que se encontren en comunidades autónomas limítrofes 
deberan estar nos concellos próximos a onde se sitúe o concello onde radique a 
explotación solicitante da axuda. 
 
 c. Superficies elixíveis. 
Deben ser excluídas, das superficies polas que se pode solicitar o pagamento único, 
todas as superficies dedicadas a cultivos enerxéticos. 
 
No sector da viticultura apostamos que sómente podan solicitar a axuda as superficies 
incluídas nas D.O., nas I.G.P. e as castes autóctonas. 
 

d. Límite das axudas. 
Proponse establecer un tope máximo de axuda por solicitante, para todo o Estado 
Español, de 100.000€ para deste xeito alcanzar unha distribución mais equitativa, que 
favoreza ás pequenas e medianas explotacións como son as galegas. 
 
Esta distribución mais equitativa terá de ser feita atendendo a diversos criterios, como o 
de favorecer as primeiras 30 hectáreas, así como introducindo unha modulación en 
función do tamaño das explotacións e dos postos de traballo que xerados. 
 

e. Comarcalización. 
A comarcalización ou “rexionalización” deberá ser feita tendo de conta a especificidade 
da agricultura atlántica e respectando a realidade galega e non aproveitándose da obriga 
imposta pola PAC da comarcalización como escusa para proceder a unha 
recentralización das competencias agrarias que hoxe son exclusivas da Comunidade 
Autónoma de Galiza. 
 
En todo caso a comarcalización atenderá a criterios tales como o peso do emprego 
agrario, o nivel de desenvolvemento (PIB per capita) e importancia da agricultura na 
economía e no emprego da Comunidade (VAB agrario/PIB, e/ou emprego 
agrario/emprego total). 
 

f. Axudas ligadas. 
Destinar a estas axudas a porcentaxe máxima posível. Os sectores produtivos aos que 
deben ir destinadas estas axudas son o de leite e produtos lácteos e o de carne de vacún. 
No caso do vacún de carne estas axudas deberan estar ligadas ás cabezas de gando da 
explotación xunto con as UTAs, a superficie da explotación e a carga gandeira, así como 
a zona. 
 
No que ten a ver con o leite e os produtos leiteiros, os criterios a empregar para destinar 
esta axuda tamén deberían estar baseados, ao igual que no caso do vacún de carne, nas 
cabezas de gando, as UTAs, a superficie e a carga gandeira, así como a vocación leiteira 
da zona e a falta de alternativas produtivas ou de emprego. 



 
g. Incorporación de moz@s. 

Apostamos por destinar a esta axuda a porcentaxe máxima permitida que neste caso é o 
2% e exclusivamente con fondos procedentes do primeiro piar. 
 

h. Greening. 
Estamos de acordo con que a rotación de cultivos se empece a aplicar ás granxas que 
teñan mais de 10 hectáreas e que se obrigue á presencia de mais de 2 cultivos para as 
granxas que non superen as 30 hectáreas.  

 
I .Sector Leiteiro. 

Defendemos a potestade da Comunidade Autónoma da Galiza poder constituír unha 
Interprofesional Láctea Galega con capacidade para establecer relacións contractuais 
entre os sectores afectados a medio das cales se podan chegar a determinar as 
condicións para que o sector produtor non poda cobrar polo seu produto prezos 
inferiores aos seus custes de produción.  
 

j. Sector Vitícola 
No que ten a ver co sector vitícola apostamos por manter o Programa de Apoio ao 
Sector da Viticultura, destinando o importe deste programa a medidas tales como á 
reestruturación e reconversión de viñedo, á promoción e aos investimentos. Neste 
sentido opómonos a que se traspasen fondos desde o programa de apoio ao sector 
vitícola ao réxime de pagamentos directos. 
 
 
 
 
 
II - DESENVOLVEMENTO RURAL. 
 
É neste apartado onde se fai mais evidente e explícita a intención recentralizadora do 
actual goberno do Reino de España, baixo o argumento falaz da harmonización. Así se 
reparamos nas propostas que fai o ministerio de agricultura español  e baixo o 
argumento de conseguir unha maior eficacia en determinadas medidas vemos que se 
arroga o dereito a determinar a política de desenvolvemento rural en aspectos como a 
política de regadíos, suponse que para favorecer os campos de golf e non os regadíos da 
Limia ou Monforte; a loita contra pragas e enfermidades, a prevención de incendios 
forestais, a innovación cooperativa, a creación de agrupacións de produtores/as, incluído 
as ATRIAS, e isto por pór so algúns dos aspectos que contempla apropiarse o 
ministerio. 
 
Precisamente por todo iso Galiza non pode renunciar a dispor dun Programa de 
Desenvolvemento Rural (PDR) propio, tanto na elección do destino dos fondos como no 
deseño das medidas de apoio concretas: moz@s, muller, circuítos curtos de 
comercialización, extensificacións, .... 
 
De ter de convivir o PDR galego con un a niveis estatal, este debe ficar circunscrito 
exclusivamente a cuestións de coordinación e cooperación. 
 



Desde a FRUGA propomos que o PDR galego dispoña de una dotación de fondos que 
permita, cando menos, manter en termos reais o volume de fondos previsto nos 
Programas de Desenvolvemento Rural do actual períodos 2007-2013, cando menos a 
nivel porcentual, elevando para iso se for preciso a taxa de cofinanciamento da 
Administración Xeral do Estado. 
 
Galiza non pode renunciar a ter unha política propia de desenvolvemento rural dadas as 
especias características do noso territorio e dentro del o peso tan significativo que ten o 
mundo rural. Por iso, o desenvolvemento rural ten tanta importancia para un proxecto 
de futuro para Galiza, sendo un instrumento de particular utilidade para facer fronte ao 
desequilibrios internos manifestados na acusada tendencia ao abandono que sofren en 
particular as zonas de montaña e do interior, porque ese proxecto de futuro esixe un 
mundo rural forte e ben dimensionado. 
 
A posibilidade de conseguir ter un mundo rural sólido e viável pasa por reforzar a base 
produtiva da nosa actividade agroalimentaria e forestal, por fomentar un sector agrario e 
forestal muntifuncional e sostível, así como mellorar a calidade de vida e a economía 
das zonas rurais e fomentar a gobernanza destas zonas por parte das persoas que están 
implicadas en preservar un mundo rural galego vivo. 
 
Por todo isto Galiza non pode renunciar a dispor de un Programa de Desenvolvemento 
Rural propio e cos fondos suficientes para a súa aplicación e non integrado nun 
programa marco estatal. 
 
Opómonos frontalmente a transferencia entre piares, e de se ter que efectuar que esta 
non sexa nunca do segundo ao primeiro piar. 
 
A respecto do programa LEADER propomos manter a financiamento do 10% e 
contemplar a posibilidade de destinar até un 5% dos outros fondos (FSE, FEDER, 
FEMP) para complementar o programa LEADER. 
 
 
 
 
 
III - MEDIDAS DE MERCADO. 
 
As relacións contractuais entre os distintos elos da cadea alimentar seguen a estar 
totalmente desequilibradas en favor do sector comercializador e transformador. A 
implantación dos contratos obrigatorios, no sector lácteo, non fixo mais que confirmar 
que as condicións para a sinatura dos mesmos son impostas, neste caso, polo sector 
transformador.  
 
A recente aprobación da Lei de Medidas para a Mellora no Funcionamento da Cadea 
Alimentar impulsada polo ministerio de agricultura español adoece de tres eivas 
fundamentais; unha primeira e transversal a toda acción deste goberno ven definida polo 
seu afán recentralizador, impedindo que na Galiza se constitúan Interprofesionais, que 
no caso do sector leiteiro é un asunto de suma gravidade, xa que é aquí onde se produce 
a maior parte do leite do Estado Español e é aquí onde están a maioría das granxas 
leiteiras; por outra parte é unha lei de carácter voluntario co cal fica ao libre albedrío das 



industrias sumarse ou non a esta Lei, e para finalizar a Administración non asume 
ningún tipo de compromiso, nin tan sequera o de exercer o da función mediadora nos 
casos en que as partes non cheguen a acordos. 
 
Por outra parte e sobre todo nesta situación de crise é fundamental establecer os 
criterios que determinen a percepción de prezos xustos por parte do sector produto, 
porque na maior parte dos casos os prezos que se están a cobrar non chegan para cubrir 
os custe de produción. 
 
Reiterase a posición contraria a que se detraian fondos do programa de apoio ao sector 
do viño para destinalos ao pagamentos directos e que este fondos se destinen a priorizar 
a reconversión e reestruturación, a promoción e os investimentos no propio sector. Ao 
tempo que manifestámonos a favor de que se manteñan os dereitos de plantación. 


