ALEGACIÓNS AXUDA EXCEPCIONAL VACÚN DE CARNE
Os fondos que se pretenden destinar a esta axuda son en todo caso insuficientes para
cubrir a totalidade de explotacións de vacún de carne. Os indicadores económicos do
sector de vacún publicados pola Consellería de Medio Rural para o 2019, determinaron
que existían en Galiza 19.708 explotacións con orientación de vacún de carne cun número
total de 347465 vacas reprodutoras, e 433 explotacións con orientación mixta cun número
total de 18675 vacas reprodutoras o que nós da unha media por explotación de 18,17 nais.
O total de fondos destinados de 12 millóns de euros, que non se destinan en exclusiva o
sector de vacún de carne, non alcanzan para cubrir nin o total das explotacións que teñen
dereito a solicitar si se destinaran en exclusiva o sector estes fondos que se comparten
cos produtores de flor cortada e planta ornamental.
En base os criterios que se contemplan no borrador poderán solicitar esta axuda tan so
9.417 explotacións con orientación de carne e 396 con orientación mixta, por tramos na
orientación de carne e facendo unha estimación entre os tramos da axuda contemplada e
os datos publicados pola propia Consellería de Medio Rural, o perfil das explotacións que
poderían solicitar e o gasto estimado é o seguinte :
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Nº explotacións
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Importe da axuda
900€
1.250€
2.000€
3.750€
6.000€
7.000€
TOTAL

Total
3,495 m/€
2,506 m/€
3,958 m/€
4,65 m/€
1,20 m/€
0,728 m/€
16,529 m/€

A este gasto estimado de 16,529 m/ €, hai que engadirlle o gasto destinado as
explotacións con orientación produtiva mixta.
En base a estes datos solicitamos a Consellaría de Medio Rural que:
1. No punto 8.2.14.3.1.6 ( Condicións de admisibilidade) cítase como un requisito
para poder acceder a axuda ter un mínimo de 10 vacas reprodutoras, en todo
caso debe ser eliminado este requisito podendo acceder a esta axuda calquera

explotación que estea dada de alta no REAGA con orientación para a produción de
carne ou orientación mixta.
2. Incluír en dita axuda un pago directo para aquelas explotacións composta por
persoas agricultoras a título principal, e para as cales é o seu medio de vida
fundamental . Este pago sería a maiores do que se está a propoñer no borrador
por vaca nutriz, a contía da mesma non debe ser inferior en ningún caso os 3.000
€/ UTA.
3. Ampliar a partida destinada a dita axuda, para que en todo caso cubra o 100% do
sector, incluíndose no cálculo as explotacións de menos de 10 vacas que son
excluídas no actual borrador ( 10.284 explotacións), as cales deben ser tidas en
conta no primeiro tramo da axuda contemplada no borrador ( 900€) e ampliar a
partida orzamentaria tendo en conta o pago directo as explotacións cuxos titulares
son persoas agricultoras a título principal.
4. O anterior punto supón en todo caso eliminar no punto 8.2.14.3.1.18, “en caso de
que se supere o orzamento máximo previsto na convocatoria de axudas aplicarase
un rateo á axuda que lle corresponda a cada beneficiario”, sen incluír ningunha
orde de asignación da axuda en todo caso os fondos destinados a dita axuda
deben cubrir a totalidade do sector, máis tendo en conta que van a existir fondos
propios que se poderán destinar os sectores máis prexudicados pola crise do
COVID 19

