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ANEXO I 
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA 

ANUALIDADE 2017 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2017/205 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Estrutura produtiva e sistemas de alimentación nas explotacións galegas de leite 
 
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Material divulgativo 
 
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 
Enderezo: ESTRADA AC-547 DE BETANZOS A MESÓN DO VENTO, KM 7 
C. Postal: 15318 Concello: ABEGONDO Provincia: A CORUÑA 
Nome e apelidos responsábel da unidade organizadora: MANUEL LÓPEZ LUACES 

Cargo: DIRECTOR Tfno.: 
881881801 

correo-e: 
manuel.lopez.luaces@xunta.es 

 
4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade : CFEA GUISAMO 
Enderezo: LUGAR DE BOS, 14-ESTRADA N-VI KM581 GUÍSAMO 
C. Postal:15640 Concello: BERGONDO Provincia: A CORUÑA 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: LOIS ARENAS BARREIRO 

Cargo: DIRECTOR Tfno.: 
881881043 

correo-e: 
lois.arenas.barreiro@xunta.es 

 
5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural) 
Unidade ou entidade: 
Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 
 
6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 
Centro: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 
Enderezo: ESTRADA AC-547 DE BETANZOS A MESÓN DO VENTO, KM 7 

C. Postal: 15318 Concello: ABEGONDO Provincia: A CORUÑA 
Nome e apelidos responsábel da unidade organizadora: MANUEL LÓPEZ LUACES 

Cargo: DIRECTOR Tfno.: 
881881801 

correo-e: 
manuel.lopez.luaces@xunta.es 

                                           
1 A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións 
2 Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de demostración. 
3 Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
 



   

Páxina 2 de 6 
 

7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 

Hai poucos estudos de detalle da estrutura e ocupación da SAU das explotacións leiteiras e 
practicamente non existe información detallada acerca dos sistemas de alimentación 
seguidos nas explotacións. Por outra banda os estudos céntranse polo xeral no modelo 
"menos vinculado ao territorio" dado o elevado peso destas explotacións na produción total 
de leite, sendo as explotacións de menor dimensión obxecto de escasa atención, a pesar da 
súa importancia na ocupación do espazo rural, no mantemento do medio e da paisaxe e na 
xeración de emprego e da gran vulnerabilidade que presentan no escenario de produción 
sen cotas. 
 
No desenvolvemento dos proxectos INIA RTA2012-00065-C05-02 e FEADER 2012/20 foi 
realizado un inquérito en explotacións leiteiras galegas durante a campaña 2013-2014.  O 
tamaño de mostra aproximado foi do  2.4% do total autonómico. Deseñouse un modelo de 
enquisa que incluía máis de 200 preguntas relativas a distintos aspectos que caracterizan o 
sistema de produción e as perspectivas de continuidade nas explotacións. A mostra foi 
tomada de forma que os diferentes estratos de cota (tamaño das explotacións) estivesen 
suficientemente representados. O tamaño de foi suficientemente representativo como para 
proxectar os resultados, referidos á campaña 2013/2014,  ao conxunto do sector produtor 
galego. 
 
Os resultados proporcionan información até o momento inexistente sobre as características 
estruturais, usos do solo, sistemas de alimentación, existencia de sucesión, grao de 
formación, perspectivas de futuro e outros aspectos relevantes do sector produtor de leite 
galego. Aínda que parte desta información se presentou, resumida, en revistas técnicas do 
sector (AFRIGA en concreto), se considera de interese a sua publicación ampliada para 
distribuír entre as explotacións leiteiras que se prestaron a proporcionar información e entre 
técnicos, cooperativas e outros axentes do sector. 

 
 
8.- OBXECTIVOS 

O obxectivo da acción é elaborar material divulgativo acerca da estrutura e sistemas de 
alimentación das explotacións leiteiras galegas, publicando un dossier técnico cos principais 
resultados, a fin de distribui-lo entre as explotacións participantes e diversos axentes do 
sector. Os resultados serán de interese tamén para a planificación de políticas de fomento e 
soporte ao sector por parte da consellaría de Medio Rural por fornecer da máis recente 
información sobre as características do sector produtor de leite de Galicia 
 

 
 
 
9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
O traballo de redacción se efectuará no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
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9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de campos de 
ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas) 
 
Cuestionario e entrevistas 
Elaborouse un formulario no que se incluíron máis de 200 preguntas relativas a distintos 
aspectos do proceso de produción como: man de obra utilizada, composición do rabaño, 
base territorial, cultivos forraxeiros, técnicas de cultivo e aproveitamento das forraxes, 
sistema de alimentación, instalacións, formación do titular, asesoramento técnico e 
perspectivas de futuro. O cuestionario foi cuberto mediante entrevistas persoais cos 
gandeiros entre os anos 2013 e 2014. As entrevistas foron levadas a cabo por persoal 
técnico familiarizado coa xestión de explotacións leiteiras de vacún (AFRICORES).  
Realizáronse un total de 316 inquéritos, dos cales o 42% corresponden a explotacións de 
Coruña, o 41% de Lugo, o 15% de Pontevedra e o 1% de Ourense. Considerando a cota 
asignada ás explotacións (en miles de L/explotación) os estratos considerados foron: 1.- 
menos de 25; 2.- de entre 25 e 75; 3.- entre 75 e 175; 4.- entre 175 e 325; 5.- entre 325 e 
500 e 6.- máis de 500. Foi realizada a extrapolación de resultados ao universo de 
explotacións existentes en Galicia en dito momento. 
Definicións 
No apartado de man de obra da explotación séguense as definicións utilizadas polo Censo 
Agrario (INE, 2002), que divide a man de obra en familiar, non familiar fixa e non familiar 
eventual. Ademais, incluíuse no cuestionario o número de traballadores da explotación que 
cotizan á seguridade social, polo réxime xeral ou o especial agrario. En canto á base 
territorial, seguiuse a clasificación utilizada polo Instituto Nacional de Estatística na 
elaboración de censo agrario (INE, 2002), que coincide coa utilizada pola Consellería do 
Medio Rural (Xunta de Galicia, 2005). No apartado de prados, pradarías e cultivos 
forraxeiros, seguíronse as definicións dadas polo Nomenclátor básico de pastos en España 
(Ferrer et al., 2001) .  
Comparación con datos europeos 
Cando era posible, utilizouse información estatística sobre a estrutura das explotacións 
lácteas europeas proporcionada pola rede contable FADN  cuxo último informe (EC, 2016)   
refírese a os anos 2013 e 2014 nas estimacións de produción. A comparación dos resultados 
da enquisa cos contidos na información FADN debe ser realizada con precaución, tendo en 
conta que na rede contable europea non se integran as granxas leiteiras por baixo dunha 
determinada dimensión económica (Regulamento CE nº 1217/2009), mentres que no 
presente traballo a mostra de explotacións galegas pretendeu recoller a variabilidade 
existente na área de estudo en canto ao diferente tamaño de explotacións. 
Análise 
Para o procesamento dos datos, usouse o programa de xestión de bases de datos Access 
2003. Todas as análises estatísticas realizáronse co paquete estatístico SAS versión 9.2 
 
Publicación 
A publicación fara-se en papel A4 de 150 g, será de aproximadamente 100 páxinas en 
branco e negro e portada impresa a cor, cunha tirada de 500 exemplares. 
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
A redacción do documento correrá a cargo de persoal investigador do grupo de traballo que 
desenvolveu os proxectos do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
A publicación se dirixe, en primeiro lugar, ás persoas titulares das explotacións leiteiras que 
foron entrevistadas para o inquérito. Tamén é de interese para técnicos, cooperativistas, 
empresas do sector e en xeral tódolos axentes que interveñen na cadea de produción de 
leite de Galicia. Por último, o contido da publicación é de interese para os xestores da 
política agraria de Consellaría de Medio Rural da Xunta de Galicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
 
 
 
Visitas: 
 
 
 
Publicacións: 
O obxectivo da acción é a publicación en papel do documento que contén os resultados da 
análise de estrutura, sistemas de alimentación e perspectivas de continuidade das 
explotacións leiteiras galegas.  
 
 
Artigos de prensa: 
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Programas de TV e/ou Radio: 
 
 
 
 
11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
11.1.- Data de realización (aproximada): Tras a correspondente revisión linguística, se prevé realizar 
a publicación no último trimestre de 2017 
11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           

11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 
 

- Explotacións: 
 

- Empresas: 
 

- Entidades Asociativas: 
 

 

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida                              Zona de montaña     

11.5.- Actividades dirixidas a (poñer si ou non): 
- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ___si_____ 
- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ____si____ 
- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ___si_____ 
- Agricultor/a activo/a    ___si______ 


