
ACORDO DO SECTOR GANDEIRO SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DA LIÑA DE 

AXUDAS PARA A PREVENCIÓN DE ATAQUES DE LOBO E XABARIL 

 

O pasado 8 de xaneiro a Consellería de Medio Ambiente publicou as axudas para a prevención de 

danos do lobo e do xabaril. Despois dun ano de espera, xa que en 2018 non se convocaran, e logo 

de dous meses de anuncios nos medios de comunicación sobre a chegada desta axuda, atopámonos 

coa publicación no DOG. 

 

Dende o sector gandeiro queremos recalcar a importancia destas axudas para acadar un nivel de 

convivencia aceptable coa fauna salvaxe e fomentar medidas preventivas que permitan unha 

adecuada xestión da situación actual. Lamentablemente, logo de múltiples reunións e intentos de 

achegar as nosas propostas e posturas sobre a orientación das axudas ao longo de 2018, non 

recibimos ningunha confirmación sobre as nosas peticións e atopámonos agora cunha axuda mal 

planificada de orixe e con cambios, respecto das últimas publicadas en 2017, que van en contra das 

propostas presentadas e da realidade do sector. 

 

Por todo isto solicitamos de forma conxunta a outras organizacións agrarias as seguintes medidas 

urxentes: 

 

1- Derrogación da axuda de prevención de danos do lobo e xabaril para a súa revisión en 

profundidade, en creto dos seguintes puntos: 

 

a) Modificacións no texto referente aos valados fixos: 

1. Eliminación da exixencia de ter todos os permisos e  licencias (licenza de obras 

municipal, autorización de augas, de patrimonio, de medio ambiente en caso de 

Rede Natura 2000,...) no momento de solicitude da axuda (Artigo 8, 2d e Anexo II 

punto 8). Por unha declaración responsable de ter SOLICITADAS as licencias e 

autorizacións NO MOMENTO DE SOLICITUDE. 

2. Inclusión doutros varemos de puntuación para estes investimentos, podendo ser os 

mesmos que os da subliña 1. 

3. Revisión profunda da Memoria Técnica e das características dos valados, pois 

enterrar  menos de 30 cm as estacas para un peche de 1,70 m fará que en pouco 

tempo o valado caia ao chan, así como a revisión do requisito de enterrar a malla. 

4. Incremento da dotación orzamentaria desta submedida. 

 



b) Eliminación do requisito de inscrición no libro xenealóxico da raza do can, tal e como 

estaba nas anteriores convocatorias. 

 

Esta foi a única proposta de emenda que foi aceptada como resultado da forte 

contestación do sector. 

 

c) Eliminación do can de palleiro como animal de protección do gando. 

 

2- A apertura dunha rolda de encontros co sector gandeiro para a elaboración dunha nova 

orde de axudas na que se escoitarán e incorporarán as propostas transmitidas polas 

entidades representantes. 

 

 

Entidades asinantes: 

Unións Agrarias 

Sindicato Labrego 

AGACA 

Sociedade Galega de Pastos e Forraxes 




