
ANEXO C
INFORME DOS RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS

ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2018

N◘DE PROTOCOLO: 2018/147

1.- TÍTULO DA ACCIÓN: VII Xornada Técnica Monográfica do sector ovino-caprino en Galicia.

2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: AGACAL - CIAM Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo

3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: IBADER Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento
Rural
Enderezo: Campus Universitario de Lugo
Concello: Lugo
Provincia: Lugo

4.- RESPONSABLE: Manuel López Luaces Tfno.: 881 881 801

5.- INTRODUCIÓN:

Nesta xornada técnica realizáronse tres charlas de contidos diferenciados en tres campos de vital importancia no
sector de ovino – caprino.
A primeira charla tratou sobre o tema de seguros agrarios, facendo especial incidencia nos seguros de recollida
de animais mortos e nos seguros de responsabilidade civil que poden contratar as explotacións.
A segunda charla tratou sobre o problema da paratuberculose nos rabaños, a súa prevención e tratamento, e as
implicacións que a presencia da enfermidade ten a nivel sanitario e administrativo.
A terceira e última charla tratou da condicionalidade como requisito a cumprir para o cobro de axudas da PAC.
Centrouse principalmente en exemplos gráficos de incumplimentos e explicación das normas.
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6.- MATERIAL E MÉTODOS:

Empregáronse presentacións power-point por parte dos relatores como material de apoio por parte dos
relatores e os asistentes dispoñían de material para tomar anotacións.
As charlas foron moi dinámicas, xa que en todo momento os relatores respostaron ás dúbidas dos asistentes de
maneira clara e con exemplos.

7.- ANÁLISE DE RESULTADOS:

Durante o desenvolvemento das xornadas púxose de manifesto a preocupación dos gandeiros en canto á
seguridade sanitaria dos rabaños e tamén en c omo facer fronte a imprevistos que poidan supoñer unha perda
de ingresos na explotación.
Doutra banda, tamén foi moi interesante a explicación de medidas para o cumplimento da condicionalidade, xa
que ao facerse de xeito gráfico e con exemplos a comprensión dos supostos foi máis doada para tódolos
asistentes.
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8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS:

En resumo, os asistentes ás charlas foron moi participativos e amosaron un grande interese polos temas
tratados.
Consideramos de moita utilidade para tódalas persoas relacionadas co sector agrario, e especialmente para os
relacionados co sector ovino – caprino, a realización das xornadas para conseguir unha maior formación que
encamiñe ao sector cara unha maior profesionalización e rendibilidade.

9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE:

En ____Lugo____________________, __25___ de ___outubro______________ de 2018__

O/A responsable

Asdo.: Manuel López Luaces
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 VII Xornada Técnica 
Monográfica do sector 

ovino – caprino en 
Galicia 

 

Reportaxe fotográfica 

Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural 
IBADER                                                                                                               

Lugo, 25 de Outubro de 2018 



 

Lugar de celebración das xornadas. IBADER  (exterior) 

 

 

Aula de celebración 



    

Cartelería informativa na porta da aula. 

 



 

 

 

Cartelería informativa na porta da aula. 

  



Fotografías da poñencia “Seguros agrarios: seguros combinados (Agroseguro) e seguros de Responsabilidade civil”    

a cargo  de Dª María Cristina Vázquez Balboa. 

  

 

   

 



    
   

 

 



 
              

      

 



 
           

 

   

  



Fotografías da poñencia “Paratuberculose en Galicia: evolución e situación da enfermidade nos rabaños nos 

últimos 10 anos”    a cargo  de D. Miguel Viña Vázquez. 

  

 

              

    

 



 
              

              

         

 



 
          



 
    

     

  



Fotografías da poñencia “Condicionalidade na Política Agraria Común e previsión para o novo periodo PAC 2020-

2025”    a cargo  de D. Miguel Angel Castro Castro. 
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