01.

02.

03.

04.

05.

06.

12 AGACA, entidade
	representativa

16 ASEMBLEA XERAL

22 EN ORGANISMOS

28 CONSTITUCIÓN DE
NOVAS COOPERATIVAS

41 SECTOR LEITEIRO

62 FORMACIÓN

16 CONSELLO REITOR E
INTERVENTORES DE 		
CONTAS

23 CONSELLO GALEGO
DE COOPERATIVAS

46 SECTOR CÁRNICO

64 ASISTENCIA TÉCNICA
DO MAGRAMA

AGACA, ENTIDADE
REPRESENTATIVA

ESTRUTURA
ORGANIZATIVA

17 REPRESENTANTE
SECTORIAIS

EXERCICIO DE
REPRESENTACIÓN

25 REUNIÓNS DOS
ÓRGANOS SOCIAIS
DE AGACA

PROMOCIÓN E
FOMENTO DO
COOPERATIVISMO

29 INTERCOOPERACIÓN
E FUSIÓN DE
COOPERATIVAS

18 EQUIPO TÉCNICO

30 AGRUPACIÓNS DE 		
DEFENSA SANITARIA
GANDEIRA (ADSG)

19 LOCAIS E MEDIOS

31 REDE EUSUMO
34 EVENTOS ESPECIAIS DO
COOPERATIVISMO

REPRESENTACIÓN
E ACTIVIDADE
SECTORIAL

48 SECTOR DE
ABASTECEMENTOS
E SERVIZOS
52 SECTOR HORTÍCOLA
54 SECTOR DA FLOR E
OUTROS

SERVIZOS

67 ASESORÍA XERAL
70 COMERCIALIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
72 ENXEÑERÍA E
DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE

56 SECTOR VITIVINÍCOLA
57 GANDERÍA INTENSIVA

74 CALIDADE E
SEGURIDADE
ALIMENTARIA
76 INFORME SOBRE A 		
XESTIÓN E O ESTADO
ECONÓMICO DO
COOPERATIVISMO
AGRARIO EN GALICIA
80 COMUNICACIÓN E 		
DIVULGACIÓN
COOPERATIVA
83 CORRETAXE DE
SEGUROS

AGACA, entidade representativa • 5

O Consello Reitor da Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA, agradece aos traballadores de AGACA, ás
cooperativas e entidades socias da Unión, a Cooperativas Agro-alimentarias de
España, á Consellería de Traballo e Benestar (Dirección Xeral de Traballo e Economía Social), á Consellería do Medio Rural e do Mar, ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, ao Consello Galego de Cooperativas, á
Fundación Tripartita para a Formación no Emprego e ao Fondo Social Europeo
(FSE), a colaboración recibida, sen a cal sería imposible desenvolver as actividades que se mencionan nesta Memoria 2014.

José Severino Montes Pérez
Presidente de AGACA
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Saúdo do presidente
Estimados amigos:
Un ano é algo convencional, moi pouco no caso de AGACA, se o consideramos dentro dos 27 anos da súa historia,
pero suficiente se queremos facer unha análise parcial baseada nun proxecto concreto enmarcado nunha programación vinculada a un orzamento e a un esforzo económico nas nosas cooperativas.

que, apoiados neles, será máis fácil superar a crise e enfrontar os retos que nos propoñemos.
Sobre todo consideraría estes:
1.

Educación, formación e información: nestes eidos
desenvólvese unha boa parte do noso traballo en
AGACA e da nosa especialización técnica, aportando criterios, ideas e dedicación para que mellore a
situación de cada unha das nosas cooperativas e se
poña en valor o noso traballo que se vai medir polos
resultados.

2

É certo que as cooperativas estivemos resistindo mellor
o problema, incluso xerando emprego, pero non por iso
se deixou de recibir o impacto no consumo e nos prezos
dalgúns dos nosos produtos e axustes nos salarios dos
traballadores. Por iso non podemos rematar o exercicio
satisfeitos, nin moito menos.

Cooperación entre cooperativas: tamén é outra
clave para avanzar. A nosa forza está na unión, na intercooperación e na integración. Este é un papel que
nos corresponde e é algo no que temos que avanzar.
Facer unha fronte común facilitará a saída con éxito aproveitando todas as sinerxías que se dan entre
nós.

Esta situación puidera resultar desalentadora, pero debemos pensar en positivo e seguir construíndo, porque
as grandes crises históricas sempre foron precursoras de
tempos mellores.

Nestes dous campos queremos ofrecer o noso servizo e
o noso traballo. Técnicos e socios comprometidos e cooperando seguro que darán resultados positivos máis axiña
que tarde.

A pesar de todo, dar conta dun exercicio fainos mirar cara
adiante, cara o próximo, tratando de buscar solución ao
problema individual, mentres que agardamos un cambio
de tendencia no colectivo, que depende de factores cuxo
control nos queda lonxe.

É necesario que traballemos con imaxinación e creatividade para que non perdamos ningunha oportunidade e nos
situemos no ámbito das nosas fortalezas. Seguro que nas
nosas mans está unha boa parte da solución dos problemas e na nosa ilusión a superación dos retos que nos propoñamos. Sigamos construíndo un novo andar na historia
do noso cooperativismo agroalimentario, co que envolver
todo un sector primario con vitalidade e futuro.

Non podemos negar que foi un ano difícil dentro dunha
crise progresiva da que, segundo algúns índices, xa se ve
o final do túnel, pero que aínda se percibe escuro se centramos a análise na situación do escandaloso desemprego.

Neste momento, por tanto, teñen máis valor ca nunca os
grandes principios cooperativos. Estamos convencidos de

Higinio Mougán Bouzón
Director xerente de AGACA
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Saúdo do director xerente
Aos agricultores e gandeiros non acaban de saírlle as contas. As marxes brutas nos sectores gandeiros (ingresos menos gastos directos, fundamentalmente de alimentación
animal) foron máis amplos en 2014 que en anos precedentes, pero o gandeiro non acabou satisfeito co ano económico. Probablemente nos atopemos ante o ano da maior
colleita de millo forraxeiro da historia de Galicia, o que axudou a reducir custos de alimentación externos, pero rematouse o ano cunha clara tendencia na caída dos ingresos
que deixa preocupación e desacougo.

e un leve crecemento do emprego, dato que cobra maior
importancia se temos en conta a situación de crise á que se
enfronta a economía.
Dende a Unión de Cooperativas Asociación Galega de
Cooperativas Agroalimentarias, AGACA, seguimos impulsando a integración cooperativa e a concentración da oferta para mellorar a posición negociadora da oferta e reequilibrar a cadea agroalimentaria.

O veto ruso ás importacións de alimentos da UE supuxo un
punto de inflexión a mediados de 2014 que tirou fortemente
dos mercados cara á abaixo, especialmente en vacún maior
e en porcino, pero arrastrou a todo o sector cárnico con dureza (carne de polo, vacún, coellos, e mesmo aos lácteos).

A dimensión media da empresa en España e Galicia é máis
reducida que noutros países, o que provoca que a economía en xeral sexa máis vulnerable ante a crise. A maior tamaño, maior eficiencia e maior capacidade de exportación,
aspectos claves nos momentos económicos actuais. Incluso, as grandes compañías demostran que son máis lonxevas que as pequenas empresas.

Nos lácteos fixo caer de inmediato os prezos dos queixos,
motivado pola entrada no noso mercado dos excedentes
dos queixos procedentes dos países produtores da UE que
antes se destinaban ao mercado ruso. Ademais, marcou a
tendencia á baixa dos prezos do leite, tanto aos gandeiros
como á mesma distribución.

O seminario “Os beneficios da colaboración entre cooperativas: perspectivas de futuro no sector agroalimentario”,
celebrado no mes de outubro, foi dedicado á integración
de cooperativas.

En 2014 viviuse o último ano completo de aplicación da
normativa da Taxa Láctea. Se o ano se presentou con marxes brutas maiores que as dos anteriores, a Taxa Láctea fixo
máis complexa a xestión das explotacións lácteas, limitando os posibles beneficios que o mercado estaba a retribuír
aos gandeiros. Por todo iso, as contas do ano 2014 non acabaron de ser as desexadas para os gandeiros en xeral.
No subsector da horta viviuse tamén un lixeiro retroceso de
prezos dos produtos, o veto ruso provocou que o mercado
español fose destino de moitos produtos antes dirixidos á
exportación. O 2014 foi un ano deflacionario en prezos dos
alimentos, en xeral.
En termos climáticos, salvo os danos causados polas chamadas cicloxénese de principios de ano, foi bastante ben.
O subsector do viño viviu unha lenta recuperación de prezos e de mercados que pode marcar o inicio dunha recuperación que se fai esperar dende as fortes caídas iniciadas
no ano 2012.
Nas cooperativas destaca o incremento no volume de facturación superior ao 8% con respecto ao do ano anterior

AGACA ten como misión a representación e defensa dos
intereses das 120 entidades socias de Galicia que facturan
preto dos 2.000 millóns de euros e deron emprego fixo a
7.000 traballadores agrupando a máis de 30.000 socios.
Ademais, AGACA ten unha clara vocación de servizo, circunstancia que nos esixe unha constante adaptación,
consecuencia dun mercado e dun contexto enormemente cambiante. En 2014, en conxunto coas cooperativas sociais, desenvolvemos gran cantidade de actividades, tanto
no ámbito representativo e institucional, como nos servizos,
orientados a satisfacer as necesidades das cooperativas e
do colectivo que representamos.
Imos seguir promovendo a concentración das empresas
cooperativas e que as administracións adopten políticas de
colaboración neste senso. Por iso, en 2014 tratamos que
o novo PDR de Galicia 2015/2020 recollese explicitamente
estas medidas de integración e concentración de cooperativas.
As dificultades estiveron presentes en 2014. Porén, dende
AGACA, tratamos de construír coas dificultades, oportunidades para impulsar un sector agrogandeiro sólido e de
futuro no marco das cooperativas galegas.
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Agaca, entidade
representativa
A Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas
Agrarias, AGACA, é a organización
que representa ao cooperativismo
agrario da Comunidade Autónoma
de Galicia, tanto no ámbito da súa
conxuntura económica, empresarial
ou social, como no da dimensión humana e profesional dos socios.
Na faceta institucional, destaca a súa
presenza nos foros onde se tratan os
intereses do cooperativismo a nivel
estatal e internacional, sexa de xeito
directo, sexa a través da súa participación en organizacións representativas a nivel de España (Cooperativas Agro-alimentarias) ou da Unión
Europea (Comité Xeral Europeo de
Cooperación Agraria – COGECA),
fomentando o diálogo e a intercooperación entre distintos sectores a
todos os niveis.

AGACA é a organización que representa ao
cooperativismo agrario
da Comunidade
Autónoma de Galicia
Adicionalmente, ofrece diversos servizos especializados de formación,
información e asesoramento ao
cooperativismo agroalimentario de
Galicia en múltiples áreas.
Unha das principais vantaxes de pertencer a un colectivo como AGACA
é a de sentirse apoiado e acompañado ao longo da actividade empresarial cooperativa. Nese senso,
AGACA está en continuo proceso
de actualización para satisfacer as
máis esixentes demandas do cooperativismo agroalimentario galego
a través de distintos servizos:
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Representación profesional
En AGACA conflúen e canalízanse todas as propostas
dos socios ante os foros correspondentes, de xeito que
as cooperativas se sintan representadas e defendidas,
co aval que outorgan máis de 25 anos de experiencia e
unha posición de recoñecemento e de respecto social.

lnformación especializada
• Informes Sectoriais.
• Novidades lexislativas e técnicas.
• Organización de Xornadas formativas.
• Publicación propia: revista Cooperación Galega.
• Emisión e difusión de notas de prensa a medios.
• Difusión de novas das entidades socias en revista, webs
e redes sociais.
• Elaboración de publicacións externas.

• Fontes de financiamento.
• Seguridade e Calidade.
• Desenvolvemento sostible.
• Aforro enerxético.
• Enerxías alternativas.

Formación
• Ampla oferta formativa especializada.
• Horario flexible.
• Todos os niveis formativos.
• Aplicación inmediata ao posto de traballo.
• Presencial, a distancia e teleformación.

Estudos Socioeconómicos
• Informes socioeconómicos periódicos.

• Servizo de clipping.

• Realidade social: muller, xuventude, terceira idade,
emprego etc.

Consultoría

• Análises e estatísticas.

• Estudos e viabilidade económico-financeira.
• Acompañamento integral a emprendedores.
• Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica en
cooperativas, explotacións agrarias, autónomos e
outras empresas.
• Especialistas en constitución de cooperativas e SATs.
• Ordes de axudas. Seguimento e xestión.

Calidade
• Referencial de Leite de Vaca Certificado de Cooperativa (RLVCC).

• Enquisas.
• Investigacións de mercado.

Comercialización e Internacionalización
• Asesoramento en identificación e xestión de iniciativas
empresariais.
• Redes de colaboración.
• Intercooperación e Internacionalización: redes de contactos, misións inversas etc.
• Planificación estratéxica.

• Análise de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC).

Seguros

• Rexistro Sanitario.

• Asesoramiento personalizado.

• Diagnóstico e control de calidade.

• Agroseguros.

Enxeñería Sostible
• Proxectos de obra.

• Seguros profesionais e domésticos.
• Responsabilidade Civil de directivos e Consellos Reitores.
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Estrutura
organizativa

Asemblea Xeral
A Asemblea Xeral de AGACA -constituída por un representante de cada cooperativa socia-, é o órgano supremo
da vontade social.
O exercicio do voto é ponderado de 1 a 5 por entidade socia, segundo a relevancia socioeconómica de cada unha.

A Asemblea Xeral está constituída
por un representante de cada
cooperativa socia
Reúnese, como mínimo, unha vez ao ano. É onde se aproba a xestión realizada no último exercicio económico e
os plans de traballo para o seguinte. Na actualidade, está
integrada por 120 entidades socias que, como tal, teñen a
obriga estatutaria de “asistir, a través dos seus representantes legais, ás Asembleas Xerais da Unión”.

Consello Reitor e
Interventores de Contas
O Consello Reitor da Unión, nomeado en 2013 pola XXV
Asemblea Xeral Ordinaria por un período de catro anos,
está constituído por nove cooperativistas que representan
aos principais sectores agrarios e encárgase da Dirección
da Unión entre asembleas.
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Consello Reitor:
CARGO

NOME

COOPERATIVA

Presidente

D. José S. Montes Pérez

Cooperativa Feiraco

Vicepresidente

D. José Ramalleira Vázquez

Cooperativa Os Irmandiños

Secretario

D. Emilio Rodríguez Felipe

Cooperativa Coren

Tesoureiro

D. M. Carlos Gómez Díez

Cooperativa Hortoflor 2

Vogal

D. Rafael Tejeda Vázquez

Cooperativa Proterga

Vogal

D. Alberto Amil Chaves

Cooperativa Horsal

Vogal

D. Albino López Rodríguez

Cooperativa Leira

Vogal

D. Javier Iglesias Sendín

Cooperativa Viña Costeira

Vogal

D. Ramón Barral Maquieira

Cooperativa Martín Códax

Interventores de Contas:

Representante: D. Emilio Rodríguez Felipe
Suplente: D. Natalio García Carral

Dna. Dolores Calvo Méndez, Coop. Condes de Albarei
D. José Angel Pérez Álvarez, Coop. Horsal

4.- Xunta sectorial de Leite e Gandería

D. José Manuel Barreiro Suárez, Coop. Central de Frades

Representante: D. Albino López Rodríguez
Suplente: D. José Luis López Vázquez

Representantes Sectoriais

5.- Xunta sectorial de Vacún de Carne, Ovino,
Caprino e outras carnes

Os representantes das Xuntas Sectoriais determinadas

Representante: D. Rafael Tejeda Vázquez

nos Estatutos Sociais da Unión, elixidos na XXV Asemblea

Suplente: D. Manuel Castro Calvo

Xeral Ordinaria de AGACA celebrada en xuño de 2013,
son:

6.- Xunta sectorial de Froitas e Hortalizas

1.- Xunta sectorial de Abastecementos e Servizos

Representante: D. Alberto Amil Chaves
Suplente: D. José Benito Castro Allegue

Representante: D. José Ramalleira Vázquez
Suplente: D. Ricardo A. Morandeira García

7.- Xunta sectorial de Leite- Derivados Lácteos

2.- Xunta sectorial de Flor e Apicultura

Representante: D. José S. Montes Pérez

Representante: D Manuel Carlos Gómez Díez

Suplente: D. Pablo Costoya Varela

Suplente: D. Francisco Cal Ansede

8.- Xunta sectorial de Viño - Interior

3.- Xunta sectorial de Gandería Intensiva. Avicultura, Porcino e Coellos

Representante: D. Javier Iglesias Sendín
Suplente: D. Diego Diéguez Collarte

9.- Xunta sectorial de Viño - Costa

ENXEÑERÍA SOSTIBLE

Representante: D. Ramón Barral Maquieira
Suplente: D. Francisco Javier Silva Vaamonde

Mario Fernández Redondo

Equipo técnico

Manuel Pedreira Mirás

DIRECCIÓN
Higinio Mougán Bouzón
Responsable da Dirección e da Xestión Económica. Executor das ordes do Consello Reitor.
FORMACIÓN
Loli Couso Costa
Responsable de Formación; Sectores de Horta, Flor e
Viño. Coordinadora de oficina (Santiago) e da Calidade
Interna.
Berta Pérez Santiago
Control e seguimento da actividade formativa.
ASESORAMENTO
David Vila López
Responsable do Asesoramento contable, laboral e fiscal a
cooperativas en Lugo. Coordinador de oficina (Lugo).
María F. Baamonde Fernández
Asesoría e contabilidade a entidades en Lugo
Tomás Gómez Vázquez
Responsable do Asesoramento contable, laboral e fiscal a
cooperativas en Ourense e Pontevedra. Coordinador de
oficina (Ourense).

Responsable de Enxeñería, Urbanismo, Medio Ambiente,
Aforro de Enerxías e Seguridade Alimentaria.

Apoio á enxeñería na elaboración de proxectos e na dirección de obras.
COMUNICACIÓN
Rosa Vázquez Segade
Responsable de Comunicación Externa, Coordinadora da
revista Cooperación Galega e Servizo de Comunicación
de Cooperativas.
Esperanza Otero Pérez
Apoio ás áreas de Comunicación
ESTUDOS E IGUALDADE, COMERCIALIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
Ruth Rodríguez Ferreiros
Responsable de Estudos Socieconómicos e Igualdade e
da Área de Comercialización e Internacionalización.
Sandra Rey Louzán
Apoio técnico nas Áreas de Estudos Socioeconómicos e
Comercialización e Internacionacionalización.
CALIDADE
María Rey Campos
Responsable de Calidade agroalimentaria e Innovación
Antonio Iglesias Cortizas

Carlos Ares Fernández

María Pardo Otero

Responsable de Sector Lácteo, Promoción Cooperativa,
Axudas e Asistencia Técnica.

Técnicos de campo especializados na implantación de sistemas de calidade en explotacións.
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CONTABILIDADE
Ana Vázquez Mougán
Contabilidade, administración e apoio á formación cooperativa.
SEGUROS
María Montserrat Ventura Blanco
Responsable de Asesoramento en seguros a cooperativas
e SATs.
SECRETARÍA
Maite Porto Rey
Hortensia García Rivas
Tarefas de secretariado nas oficinas e apoio á asesoría e
resto de áreas de AGACA.
ESTRUTURA TEMPORAL
A estrutura de técnicos e bolseiros temporais lígase aos
diferentes proxectos, programas, servizos e actividades
formativas de carácter temporal dentro das actividades
de AGACA, destacando os vinculados a actividades formativas e de seguros.
Na categoría de conferenciantes en cursos, seminarios e
xornadas superáronse os 20 expertos e colaboradores,
que serven de apoio á estrutura técnica para desenvolver
programas vangardistas e de carácter innovador en diferentes eidos do cooperativismo rural en Galicia.

Locais e medios
Oficina en Santiago, adquirida en 1992 e situada na Rúa
Tomiño nº 22-Soto, de 350 m2 (dúas plantas). Dispón de
dúas salas de reunións, varios postos de traballo, biblioteca especializada en cooperativismo agrario, rede informática con conexión a Internet, medios audiovisuais
(cámaras, proxectores de transparencias etc.), fotocopiadora e impresora conectadas aos equipos informá-

ticos, múltiples liñas de teléfono fixas e móbiles, dúas
liñas de fax etc.
Oficina en Lugo, adquirida en 1993 e situada na Rúa Poeta Noriega Varela, 30-Entrechán, de 120 m2, con sala de
reunións. Varios postos de traballo, conexión a Internet e
fotocopiadora integrada na rede local. En 2006 amplíanse
as instalacións coa adquisición e adaptación dun local de
120 m2, lindeiro.
Oficina en Ourense, sita na Rúa Bedoia, 7-2º local 1, de 60
m2, en réxime de aluguer, con sala de reunións no centro
da cidade. Tres postos de traballo con conexión a Internet
e fotocopiadora integrada na rede local.
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Exercicio de
representación

En organismos
O exercicio de representación, difusión e defensa dos
intereses do cooperativismo agroalimentario galego é a
principal misión de AGACA.

A principal misión de AGACA é o
exercicio de representación, difusión
e defensa dos intereses do cooperativismo agroalimentario galego
Un dos seus piares é a participación en Cooperativas
Agro-alimentarias, entidade representativa do conxunto
das cooperativas do sector en España e da que é membro constituínte. O presidente de AGACA forma parte do
seu Consello Reitor en representación das cooperativas
de Galicia.
Cooperativas Agro-alimentarias organiza o exercicio da
representación a través da figura dos Consellos Sectoriais.
Na súa directiva participan representantes de varias cooperativas galegas, integrantes de AGACA:
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D. José Luis Antuña Álvarez (Feiraco). Presidente do
Consello Sectorial de Leite e Produtos Lácteos de Cooperativas Agro-alimentarias.
D. Natalio García Carral (COGAL). Presidente do Consello
Sectorial de Coellos de Cooperativas Agro-alimentarias.
A Unión está presente en varios organismos e mesas de
negociación entre as que destacan o órgano responsable
da análise e control do leite dos gandeiros galegos, o LIGAL (Laboratorio Interprofesional Galego para a Análise
do Leite). O representante de AGACA neste órgano ata
finais de 2014, Xabier Taboada -co apoio técnico de María
Rey (AGACA)-,asistiu a todas as reunións convocadas por
este órgano.
Outros foros nos que AGACA está presente son a Mesa
do Leite, a Mesa do Viño, a Comisión Territorial de Galicia dos Seguros Agrarios, as Mesas Electorais das Denominacións de Calidade de Galicia, a Mesa da Carne e o
Clúster Alimentario de Galicia.

Consello Galego de
Cooperativas
AGACA ten tres representantes e tres suplentes neste
órgano de promoción do cooperativismo, creado baixo
a normativa da Lei 5/1998 de Cooperativas de Galicia, e
con sede social na Dirección Xeral de Relacións Laborais,
sendo a súa presidenta, a Sra. Conselleira de Traballo e
Benestar. É un órgano paritario dos representantes das
cooperativas de todas as clases e das administracións públicas de Galicia. Os representantes de AGACA son:
• Titular Primeiro: D. José S. Montes Pérez
• Suplente Primeiro: D. José Ramalleira Vázquez
• Titular Segundo: D. Manuel Carlos Gómez Díez
• Suplente Segundo: D. Emilio Rodríguez Felipe
• Titular Terceiro: D. Higinio Mougán Bouzón
• Suplente Terceiro: D. Alberto Amil Chaves

Nas reunións tratáronse cuestións como:
• Proxecto de Lei de Economía Social. Entre as numerosas propostas de mellora presentadas dende AGACA
figura como excesiva a representación atribuída á Confederación de Empresarios e aos sindicatos no Consello
da Economía Social de Galicia, xa que se debe ter en
conta que a representación das empresas debe ser realizada polas asociacións representativas das cooperativas e outras empresas de economía social.
• Consello Económico e Social. No relativo á participación neste órgano, o axeitado sería concretar o número
de representantes ao igual que noutras comunidades
autónomas.
• Marca É COOP. GALEGA. No Pleno do Consello Galego de Cooperativas tamén se avaliou o proxecto de
Decreto polo que se regula o uso da marca É COOP.
GALEGA para produtos e servizos cooperativos.
O proxecto ten aceptación pero presenta dificultades
para que o nome proposto acade o obxectivo perseguido. A marca tampouco pode ser usada para distinguir entre boas e malas cooperativas e debería servir para transmitir aquilo que teña valor para o consumidor.
Consideramos que poden existir dificultades dada a existencia de visións moi diversas dentro do propio sector e
que vai resultar moi difícil sumar. Como enfoques de síntese destacamos o carácter de produtos galegos, a súa
frescura e a calidade acreditada a través de certificacións.
• “Cooperativismo: Sostibilidade e Innovación Social”.
En xullo celebrouse o encontro “Cooperativismo: Sostibilidade e Innovación Social” na Coruña, nas instalacións do Centro Ágora, en xornada de mañá e tarde.
A temática xirou en torno ás potencialidades do cooperativismo na organización e prestación dos servizos
sociais.
Dirixido a cooperativistas, emprendedores, técnicos e
responsables da prestación de servizos sociais das administracións local e autonómica e doutras entidades públicas e privadas, así como a calquera persoa interesada
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en xeral, contou con relatorios divulgativos e formativos
específicos e con presentación de fórmulas cooperativas
de éxito e/ou innovadoras no eido dos servizos sociais.
Expuxéronse tamén carteis recollendo as experiencias
cooperativas.

• Nomeamentos de representantes de AGACA ante diferentes organismos.

• Outros temas tratados na Comisión Permanente do
Consello Galego de Cooperativas foron cuestións como
a concesión de Premios á cooperación 2014; o Concurso de Iniciativas Cooperativas; o estudo de diferentes
escritos de cooperativas e a emisión de diversos informes solicitados.

• Organización do Seminario “Os beneficios da colaboración entre cooperativas: perspectivas de futuro no sector agroalimentario”.

Reunións dos órganos
sociais de agaca
O 6 de xuño tivo lugar a única Asemblea Xeral de AGACA
de 2014. Nesta XXVI ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da
Unión, aprobáronse os correspondentes informes anuais.
Ao longo do ano, o Consello Reitor celebrou seis reunións
ordinarias de traballo nas que se trataron temas xenéricos relacionados coas cooperativas agroalimentarias, así
como outros aspectos organizativos, económicos, representativos e sociais de AGACA.
O Consello Reitor, co apoio do Equipo Técnico de AGACA, organiza, controla e avalía todos os temas xerais que
reflicte esta Memoria.
Os temas máis salientables, tratados de xeito especial
polo Consello Reitor, foron:
• Análise económico-financeiro da entidade, aprobación
de contas, dos orzamentos, das contas das sociedades
participadas e outros asuntos económicos.
• Aprobación da documentación a presentar na XXVI
Asemblea Xeral de AGACA: Contas Anuais, Memoria
Anual, e convocatoria da XXVI Asemblea Xeral Ordinaria.

• Información sobre as xestións e entrevistas con altos
cargos das Administracións.

• Aprobación e seguimento de convenios.
• Seguimento da Lei de Integración de Cooperativas.
• Sinatura do protocolo con Vegalsa e con entidades financeiras e institucións diversas destinadas ao impulso
do cooperativismo.
• Seguimento de campañas: horta, viño etc.
• Seguimento dos mercados agrarios, gandeiros e de materias primas.
• Iniciativas de promoción comercial dos alimentos cooperativos.
• Seguimento das actividades representativas en diferentes foros con presenza.
• Altas e baixas de socios.
• Presentación e seguimento de proxectos de desenvolvemento cooperativo.
• Seguimento das actividades formativas desenvolvidas
por AGACA en colaboración con diferentes organismos.
• Seguimento das actividades relacionadas cos proxectos
de I+D+i, promoción comercial, rurais, de xénero etc.
desenvolvidas por AGACA en colaboración con diferentes organismos.
• Actividades de asistencia técnica desenvolvidas por
AGACA en colaboración con diferentes organismos.
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Promoción e
fomento do
cooperativismo

Promoción e fomento
do cooperativismo
Constitución de
novas
cooperativas
Prestar múltiples servizos ás cooperativas agroalimentarias implica un
contacto directo con miles de cooperativistas; é, por tanto, un vehículo
idóneo para coñecer a fondo a natureza cooperativa e aos seus asociados.
Atendendo á situación dos mercados agrarios, AGACA comunícase
continuamente cos dirixentes das
cooperativas para que incrementen
a competitividade das súas empresas. Con ese fin, promóvese a integración de empresas, a intercooperación, a transformación e conquista
de novos mercados, a diversificación, a innovación etc.

O tamaño empresarial das cooperativas agrarias galegas é demasiado
pequeno, o que dificulta a competitividade da actividade empresarial
para a que foron creadas por agricultores e gandeiros.

Sempre que un grupo
de agricultores ou
gandeiros contacta
con AGACA, inténtase
a súa integración en
cooperativas xa en
funcionamento antes
de crear outras novas
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un produto comprado por intermediarios a ser comercializado polos produtores, a prezos de mercado coherentes,
transparentes e non especulativos.
Procúrase a transformación do grelo por medios innovadores que acheguen o produto a un maior número de
potenciais consumidores. Para o desenvolvemento destas
actividades terase en conta a IXP Grelos de Galicia.
AGACA colaborou, sempre a solicitude dos socios, no
asesoramento para elixir a forma xurídica máis axeitada e
na elaboración integral da documentación para a constitución do proxecto e a súa posta en marcha.

En determinados sectores ou en actividades onde o volume non resulta especialmente competitivo, AGACA colabora na posta en marcha de novas cooperativas.
Un sector con dificultades especiais para que as cooperativas sigan medrando é o vitivinícola. Despuntan as dificultades dos viticultores de Galicia para integrarse nalgunhas
adegas cooperativas galegas.
As funcións e traballos desenvolvidos dende AGACA,
sempre a solicitude dos socios, están relacionados cos
trámites de constitución, solicitude de axudas públicas e
realización de estudos económicos de viabilidade da cooperativa.
GRELEIRAS DE ANXERIZ S. Coop. Galega, constituíse
en 2014 por un grupo de 10 mulleres produtoras de grelo
e horta da Comarca de Ordes. Nace coa finalidade de ordenar e organizar a comercialización conxunta das producións de grelo e horta das explotacións dos socios.
A idea da cooperativa é poñer en valor o grelo -un produto diferenciado, cun alto valor engadido-, pasando de ser

Intercooperación e fusión
de cooperativas
Fusión de ICOS – INDEGA – COOPERATIVA DO CAMPO DE SILLEDA – CUMA VAL DO CANDÁN
En 2014, a iniciativa de dúas cooperativas con destacada
presenza nos concellos de Chantada, Silleda, Taboada,
Carballedo, Monterroso, Cea e Antas de Ulla, procédese
a unha fusión de cooperativas de primeiro grao con actividade agraria, dando como resultado unha nova cooperativa que integra a todos os socios e recursos das cooperativas participantes, conservando a denominación, ICOS
S. Coop. Galega.
Os servizos prestados seguirán a ser os mesmos co fin de
incrementalos e melloralos gradualmente
Cooperativas integrantes:
ICOS, S. Coop. Galega, con domicilio social en Lg.
Sobreira Fornas, s/n, Chantada (Lugo).
INDEGA, S. Coop. Galega, con domicilio social na
Carretera de Siador, s/n, Silleda (Pontevedra).

COOPERATIVA DO CAMPO DE SILLEDA, S.
Coop. Galega, con domicilio social no Lg. Laro, s/n,
Silleda (Pontevedra).
CUMA VAL DO CANDÁN, S. Coop. Galega, con
domicilio social no Lg. Laro, s/n, Silleda (Pontevedra).
Actividade económica
• Alimentación animal: Indega fabricaba pensos e mesturas para os seus propios socios mentres que Icos viña
prestando este servizo a través da cooperativa de segundo grao AIRA, da que é socia. Finalmente, este servizo vaise prestar a todos os socios integrados, nas mesmas condicións que viñan gozando os socios de Icos.
• Leite: dúas cooperativas eran primeiras compradoras,
mercando o leite aos socios, vendéndoo á industria e realizando todas as obrigas administrativas implícitas a dita
actividade, ademais da facturación e pago aos socios.
• Servizos: prestación de servizos agrarios como o de
calidade de leite, tanto en prevención e asesoramento
como en intervencións, servizos de maquinaria e unha
extensa gama de servizos relacionados coa produción
das explotacións dos socios.

conta cun activo conxunto de 16 millóns de euros e máis
de 100 traballadores.

Agrupacións de Defensa
Sanitaria Gandeira (ADSG)
Dende sempre, as cooperativas veñen facendo un labor
de vertebración da gandería de Galicia o que lles outorga unha presenza e estabilidade inigualable no intre de
desenvolver novas actividades.
Unha boa parte das cooperativas gandeiras -aínda sen
estar recollidas como ADSG-, está a desenvolver tarefas
similares, xa que os seus servizos veterinarios sempre considerarán prioritarias as accións de carácter profiláctico
(reprodución, calidade do leite, enfermidades infecciosas,
desparasitación etc.)

AGACA sempre solicitou a
eliminación de impedimentos e
atrancos técnicos, de xeito que se
logre a integración das ADSG no
marco societario das cooperativas
gandeiras activas en Galicia

• Tenda agraria: a nova cooperativa seguirá subministrando ás explotacións socias os insumos necesarios
para o normal desenvolvemento dunha explotación
agrogandeira a través dos almacéns e da distribución
directa na explotación do socio. Aquí exclúense os produtos de alimentación animal, pero inclúense determinados produtos de consumo ou utilización humana.

As cooperativas galegas non deben padecer unha falta de
recoñecemento de méritos para desenvolver este labor.
Este recoñecemento permitiría rendibilizar os investimentos en técnicos e asesoramento feitos polas distintas Administracións, nos actuais servizos das cooperativas.

En principio, a facturación global superará os 50 millóns
de euros, con previsión de incremento motivado polo aumento dos servizos e venda dos insumos. O grupo conta

Durante 2014 asesorouse tamén a cooperativas para iniciar o procedemento de constitución e recoñecemento
como ADSG.
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Rede Eusumo

encontros internacionais e transfronteirizos, ao intercambio comercial e á cooperación empresarial.

Rede Eusumo nace en 2010, impulsada pola Consellería
de Traballo, coa finalidade de aproveitar sinerxías e tecer
unha especie de rede virtual para a formación, divulgación
e asesoramento en cooperativismo ao longo de toda Galicia. Como infraestrutura, conta con aquelas instalacións
postas á súa disposición polas entidades colaboradoras,
vinculadas coa fórmula cooperativa dos distintos sectores.

Accións desenvolvidas por AGACA

Desenvolvéronse actividades
relacionadas coa xestión empresarial
e societaria, a divulgación, a
formación e información sobre o
cooperativismo e o emprego e o
desenvolvemento territorial
Grazas a esta Rede créase un tecido de actividades e servizos por toda Galicia que facilita a capacidade de asesoramento, orientación, formación e acompañamento nas
iniciativas empresariais iniciadas, ademais de prestar un
importante apoio á internacionalización, á celebración de

Colexios e Institutos
Organizáronse charlas formativas sobre emprendemento
cooperativo nos IES (Institutos de Educación Secundaria)
para divulgar, entre os alumnos, os proxectos cooperativos de éxito como modelo de emprendemento.
Ademáis, visitáronse -cos escolares- cooperativas de diferentes zonas para comprobar e coñecer o modelo de
empresa cooperativa. A relación de centros aos que se
chegou foi: IES Arzúa, IES Monte Neme (Carballo), IES Xulian Magariños (Negreira), IES Rodolfo Ucha (Ferrol), IES
Ponte Carreira (Frades), IES Terra de Xallas (Santa Comba),
IES Breamo (Pontedeume), EFA Fonteboa (Coristanco) e
Centros de Formación e Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón) e Guísamo (Bergondo).
Participaron 480 alumnos dos 13 centros educativos.

Obradoiros sobre emprendemento cooperativo no
medio rural: oportunidades de negocio
Impartíronse cinco Obradoiros nos seguintes centros da
REDE EUSUMO:
Caixa Rural Galega (Lugo)
Cámara de Comercio de Vigo (Vigo)
Cámara de Comercio de Santiago (Santiago)
Universidade de Santiago de Compostela-USC
Fundación Cultural da Estrada (A Estrada)
Participaron 80 alumnos, na súa maioría en situación de
desemprego.

Para facer realidade o proxecto
empresarial dos alumnos interesados,
AGACA asesorounos e
acompañounos durante os inicios dos
proxectos. Actualmente, estánse a
traballar dúas ideas de negocio
Temática:

Temática:
• A cooperativa como empresa.
• Aspectos básicos de comercialización e mercadotecnia.
• Regulación da cooperativa: Lei 5/98 de Cooperativas.
• Conceptos empresariais básicos.
• Planificación estratéxica.

• Xeración e maduración das ideas para un proxecto emprendedor no medio rural. Estratexias para levar adiante
as ideas con éxito.

• Participación e liderado das mulleres nas cooperativas.

• Por que emprender? A importancia da motivación e a
repercusión económica e social do emprendedor.

“Obradoiro de integración da mocidade nas cooperativas”

• Fontes de ideas e oportunidades de negocio no medio
rural.

Impartiuse un Obradoiro, no centro adscrito á Rede Eusumo, Fundación Feiraco (Negreira).

• A fórmula cooperativa como modelo de emprendemento: a posta en marcha do proxecto.

Temática:

• Experiencias e casos de éxito de emprendemento no
medio rural.
• Elaboración do Plan Emprendedor. A análise da viabilidade do proxecto de emprendemento: visibilidade persoal, técnica, comercial e financeira, previsión de resultados.
• Apoios e axudas públicas para a posta en marcha dun
proxecto emprendedor. Guía de recursos locais para o
emprendedor.

Obradoiros “A cooperativa como fórmula de empredemento no rural”
Impartíronse dous Obradoiros nos seguintes centros da
Rede Eusumo:

• Habilidades directivas.

• “As rendas e ingresos agrogandeiros no rural galego
para a mocidade: avaliación xeral de oportunidades”.
• “Tamén podemos colaborar: a agricultura e gandería
asociativa en Galicia”.
• “Casos de éxito de agricultura asociativa en Galicia”.
• “A fiscalidade e a alta como autónomos na seguridade
social agraria”.
• “Axudas e apoios, así como recursos existentes para iniciarse na actividade agrogandeira”.
• “¿Por onde comezamos?: Plan de Traballo”.
• “Visita didáctica a unha explotación agrogandeira asociativa”.

Cámara de Comercio de Vigo (Vigo)

Curso de “Estratexia de marketing en mercados
internacionais para PEMES cooperativas”

Cámara de Comercio de Santiago (Santiago)

Impartiuse un Curso, no Centro adscrito a Rede Eusumo:
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Centro de Desenvolvemento Cooperativo USC (Santiago
de Compostela)
Temática:

Tamén se tratou de espertar o interese dos propietarios
de terras e das persoas desempregadas da contorna, interesadas en activalas de cara a un rendemento produtivo
vinculado coa horta.

• Canles de Comercialización Internacional de Produtos
Agroalimentarios.

Para acadar estes obxectivos celebráronse 7 xornadas divulgativas.

• Desenvolvemento da Imaxe de Marca Internacional na
Industria Agroalimentaria.

Temática:

• O Proceso de Negociación Internacional.

Curso de “Xestión de operacións internacionais en
PEMES cooperativas”
Impartiuse un Curso, no Centro adscrito a Rede Eusumo:
Centro de Desenvolvemento Cooperativo USC (Santiago
de Compostela)
Temática:
• O marco legal dos contratos internacionais.
• Innovación e mercados exteriores, novas oportunidades
para o sector cooperativo agroalimentario.
• Xestión da loxística internacional.
• Xestión de cobros e pagos co exterior.

Plan de información e divulgación da potencialidade produtiva hortícola no contorno rural
O obxectivo do Plan foi impulsar o uso dos recursos agrarios das parroquias rurais de Santiago e nos concellos da
Mancomunidade de Ordes, para favorecer o emprego, a
organización da produción e a comercialización mediante
cooperativas.

O obxectivo foi impulsar o uso dos recursos agrarios das parroquias rurais
de Santiago e nos concellos da Mancomunidade de Ordes.

• Posibles producións rendibles de horta na comarca.
• Os posibles rendementos da produción de horta. Exemplo dun horticultor cooperativista.
• As axudas para iniciar ou incrementar a actividade de horta.
• Introdución ao cooperativismo: idea básica do concepto de cooperativa, implicacións para os produtores, vantaxes e inconvenientes.
As xornadas realizáronse nos Centros socioculturais das
seguintes parroquias de Santiago:
• C.S.C. “A Gracia.” para as parroquias: A Gracia, Castiñeiriño, Vista Alegre, Conxo e San Caetano.
• C.S.C. “Ruta Xacobea”. Para as parroquias: Lavacolla,
Carballal, Enfesta, Bando e Sabugueiras.
• C.S.C. “Rio Sarela”. Para as parroquias: A Peregrina,
Grixoa, Laraño, Fecha e Santa Cristina de Fecha.
• C.S.C. “ A Unión”. Para as parroquias: Figueiras, Villestro e Vidán.
• C.S.C. “Coto Da Nai”. Para as Parroquias: Aríns, O Eixo
e Marrozos.
• C.S.C. “Campo Do Monte”. Para as parroquias: Nemenzo, Marantes, Barciela, Busto, Verdía e Cesar.
• Tamén se organizou unha xornada na Mancomunidade
de Municipios de Ordes.
Asistiron 85 persoas interesadas en iniciar unha actividade
vinculada á horta.

Eventos especiais do
Cooperativismo
Día do Cooperativismo
Como cada ano, o Consello Galego de Cooperativas organizou a gala conmemorativa do Día do Cooperativismo
en Galicia, onde se entregaron diversos premios relacionados co fomento e a promoción dos valores cooperativos tanto a nivel empresarial como no ámbito do ensino.
O acto tivo lugar o sábado, 5 de xullo, no Centro Ágora,
da Coruña.
Encontro Cooperativismo: Sostibilidade e
Innovación Social
Como novidade, o día anterior ao acto organizouse este
encontro repleto de relatorios divulgativos e formativos
acompañados de experiencias e fórmulas cooperativas de
éxito, ou novidosas, no eido dos servizos sociais.
Orientouse a salientar a potencialidade do cooperativismo para a organización e prestación de servizos, así como
a estender a mentalidade cooperativista, animando á xente a “subir ao tren do cooperativismo”.
A mensaxe principal apuntaba a que a mirada debe fixarse en fórmulas que teñan como prioridade as necesidades
das persoas, algo que non é incompatible coa eficiencia
empresarial.
Coro Piñeiro, secretaria xeral de Política Social, abrindo o
Encontro, reclamaba unha atención preferente á prestación destes servizos, acompañada por Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES (Confederación Empresarial

Española de la Economía Social), quen animou a visualizar
nese terreo unha forma de autoemprego cooperativo.
No panel de experiencias de autoemprego interviron Mar
Pernas, xerente da Unión de Cooperativas de Traballo
Asociado (UGACOTA); Suara S. Coop, cooperativa catalá
de gran magnitude; e S. Coop El Orrio, de Tapia de Casariego (Asturias), ambas dedicadas aos servizos sociais con
gran éxito.
Tamén se celebrou unha mesa redonda sobre servizos
sociais e políticas públicas, introducida por Odilo Martiñá, director xeral de Traballo e Economía Social, e dúas
mesas de experiencias reais no eido da autoorganización
cooperativa nas áreas dos servizos sociais e a integración
laboral, onde participaron Trabensol S.Coop; Fundación
COCOPE; Taller Escola Barcelona TEB; e Cooperativa de
Solidariedade Social do Povo Portuense (Porto-Portugal).
Salientando a innovación no cooperativismo empresarial,
participaron Luscofusco S. Coop Galega, dirixida ao ámbito infantil e familiar; Red Koopera, grupo de cooperativas do Pais Vasco centradas na insercción socio-laboral,
e Vitivinícola del Ribeiro S. Coop. Galega, cooperativa de
viño. Moderando estivo, Xoan Miguel Concheiro, subdirector xeral de Cooperativas e Economía Social da Xunta
de Galicia.
O acto
A conselleira de Traballo, Beatriz Mato, inaugurando o
acto, aproveitou para reforzar a aposta polo modelo cooperativo ao emprender negocios. Recordou que na nosa
comunidade existen máis de 1.200 cooperativas e que,
dende 2009, creáronse nela 300 novas cooperativas, algo
que demostra a súa resistencia.
A gala contou con numerosas actuacións e divertimentos,
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Coruña) e Cooperativa Galega de Cine e Documental S.
Coop. Galega (A Coruña).
Premio á Promoción do Cooperativismo: Santa María
de O Val S. Coop. Galega
Cooperativismo no ensino: CPR Plurilingue Manuela Rial
Mouzo (Cee-A Coruña); IES Pedras Rubias (Salceda de
Caselas-Pontevedra); CEIP Domaio (Moaña-Pontevedra);
CEIP San Miguel de Reinante Barreiros (Barreiros-Lugo);
IES Pedra da Agua, (Ponteareas-Pontevedra); CPR Andaina (Culleredo- A Coruña) e CEE Terra de Ferrol (Ferrol- A
Coruña)

Xantar 2014
A 15ª edición deste encontro que acolle a cidade de Ourense convertíase na única feira turístico-gastronómica de
España co selo de Feira Comercial Internacional concedido polo Ministerio de Economía e Competitividade.

como o monólogo da humorista Paula Carballeira e actuacións en directo como a da cantante Sés, o que resultou
do máis divertido para os cativos.
Os premios
O sábado 5, o acto centrouse na entrega de Premios á
Cooperación 2014, outorgados anualmente polo Consello
Galego de Cooperativas.
Premio aos valores cooperativos: Amegrove S. Coop.
Galega (O Grove-Pontevedra)
Premio ao mellor proxecto cooperativo: compartido
entre O Canto da Balea S. Coop. Galega (Carnota- A

Celebrada entre o 5 e o 9 de febreiro no recinto de Expourense, a Feira recibiu 20.000 visitantes e os seus 18 restaurantes ofreceron 17.000 comidas e ceas. Contou con 179
expositores e 26 talleres de cociña en directo, impartidos
por cociñeiros galegos, portugueses e de Cuba, país invitado. En total sumáronse máis de 130 actividades gastronómicas gratuítas.
Varias cooperativas socias de AGACA promoveron os seus
produtos no expositor habilitado polo Consello Galego
de Cooperativas e ofreceron degustación dos mesmos: A
Capela (requeixo), Bodegas Eidosela (viño), Biocoop (carne ecolóxica), Condado-Paradanta (queixo e mel), Máis
Galicia (distribución alimentaria) e Jesús Nazareno (viño).
A organización contou coa implicación de Coren, tamén
socia de AGACA, entre outras empresas e entidades colaboradoras.
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Fórum Gastronómico Coruña’14
Celebrado entre o 23 e 25 de febreiro en Expocoruña, o
evento contou con máis de 21.000 visitantes. O Consello Galego de Cooperativas facilitou un stand para a promoción dos produtos das cooperativas e organizou dúas
actividades gastronómicas co fin de amosar os sabores e
potencialidades dos mesmos.
As cooperativas participantes, na súa maioría socias de
AGACA, foron Biocoop (carne de tenreira ecolóxica);
Monte Cabalar (carne de poldro); A Capela (requeixo e
queixo); Condado-Paradanta (queixo e mel); Jesús Nazareno (viño); Bodegas Eidosela (viño); Viña Moraima (viño);
Granxa O Cancelo (leite e xeados); Vicogalo (galo celta);
Frugal (froitas deshidratadas); Milhulloa (especias); Máis
Galicia (peixe e marisco) e Artesáns da Pesca (peixe).

Menú: Cooperativas de Galicia
Varias cooperativas entre as que se atopan Campo A Capela, Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña-Granxa
O Cancelo, Feiraco, Condado-Paradanta, Biocoop, Monte
Cabalar, Cogal, Martín Códax, Condes de Albarei, Vitivinícola do Ribeiro, Bodegas Eidosela, B.C. Jesús Nazareno,
Viña Moraima, Virgen de las Viñas, Cooperativa do Campo Galego O Val ou Horticultores do Umia participaron no
programa “Menú: Cooperativas de Galicia”, organizado
conxuntamente entre a Dirección Xeral de Traballo e Economía Social da Xunta de Galicia e o Consello Galego de
Cooperativas.
Este proxecto parte do interese por impulsar a presenza
das cooperativas no sector da hostalaría e no mercado
de orixe e desenvolveuse en dúas xornadas: as Xornadas
Gastronómicas o 19 de maio na Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) e o 13 de xuño en Salimat (Silleda),
onde cociñeiros de prestixio, pertencentes ao grupo Ga-

licia Gourmand, cociñaron receitas elaboradas cos ingredientes das cooperativas.
Elaborouse un bodegón con produtos das cooperativas e
un libro receitario.
Os restaurantes socios do grupo Galicia Gourmand incluíron, durante un mes, na súa carta habitual, un menú
composto por pratos elaborados con produtos das cooperativas.

Semana Verde
Esta edición contou con 768 firmas expositoras de 19 países (un 15% máis que en 2012); celebráronse 125 actividades e superáronse os 110.000 visitantes durante catro días.
Ao abeiro do stand facilitado polo Consello Galego de
Cooperativas, este ano estiveron presentes as cooperativas de viño: Bodegas Eidosela, Bodegas Jesús Nazareno
e Viña Moraima; Verín Biocoop (vacún de carne); Cogal
(carne de coello); Condado-Paradanta (requeixo e mel);
Hortoflor 2 (horta e flor); Monte Cabalar (carne de poldro)
e tamén, con expositores individuais, Feiraco (leite e derivados) e Campo Capela (queixo e licores).
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Aínda que foi un ano positivo para
a gandería, dende mediados de
2014 os prezos manifestaron unha
tendencia á baixa que incidiu espe-

cialmente nas ganderías de porcino,
entrando en perdas. O peor do ano
foi a mala tendencia dos mercados
coa que rematou.

En termos xerais, 2014 foi un ano positivo para a
gandería tendo en conta a evolución dos mercados
e a tendencia á baixa das materias primas de alimentación animal. O peor foi a tendencia negativa
dos mercados no remate do ano
As marxes brutas para as ganderías
foron superiores ás de 2013, aínda
que o ano rematou cun estado xeral de pesimismo e nerviosismo pola
tendencia á baixa que estaban reflectindo os mercados de carne e de
leite, especialmente.

Nas producións agrarias, os prezos
do viño iniciaron un lixeiro remonte ante unha colleita curta e unhas
adegas con elevados niveis de existencias, especialmente nas adegas
de Rías Baixas; o resto das adegas
presentaron unha mellor perspec-
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tiva. Mesmo en Valdeorras, as cooperativas tiveron unha
colleita curta ante a crecente demanda dos mercados.

As adegas percibiron unha leve
recuperación no consumo que
agardan consolidar e mellorar en
2015. A horta e a flor mantiveron uns
prezos aceptables nun ano
claramente deflacionista
De cara a finais do 2014, as adegas sentiron unha leve
recuperación de consumo que agardan consolidar e mellorar no 2015. A horta e o sector da flor mantiveron uns
prezos aceptables nun ano claramente deflacionista en
prezos, moi especialmente ante a brutal caída dos da pataca (40%). As condicións climáticas, moi suaves, axudaron
a obter uns bos niveis de produción e a atenuar os efectos
da baixada de prezos nos mercados.

Sector Leiteiro

Galicia segue a ser a Comunidade Autónoma que máis
incrementa a produción a nivel do Estado, destacando a
gran baixada da mesma que padecen países como Portugal, o que afecta en positivo ao noso mercado lácteo.
A tendencia mundial foi un incremento das entregas cunha redución no segundo semestre do ano, especialmente
nos países do norte de Europa. Isto tirou fortemente dos
prezos a principios de ano, reducíndose os mesmos de
cara a finais, tanto dos produtos industriais (leite en po e
manteiga), como do prezo cobrado polo gandeiro.
Nos últimos meses de 2014, o leite cobrado polos gandeiros sufriu unha baixada para calquera nivel de entrega
superior ao 15% en relación co exercicio 2013, se ben a
media anual resultou superior á de 2013.
En setembro volveron aparecer prácticas na merca do
leite moi pouco profesionais: abandono de recollidas de
leite a gandeiros (por lactosa elevada) e tamén a cooperativas; eliminación e/ou modificación de primas etc. Estas

O ano comezaba con bos prezos, o que debeu favorecer
a capitalización das explotacións neste momento do ciclo
de prezos altos. A produción viuse fortemente incrementada dende inicios de ano, ameazando rematar o sistema
de cotas cunha supertaxa.
No segundo semestre do ano -especialmente de setembro a decembro- os mercados comezaron a retraerse e
a demanda mundial de lácteos a caer, o que empuxou a
entrada de produtos e a baixada de prezos ao produtor.

O ano comezaba con bos prezos,
dado que a tendencia mundial acusaba un incremento das entregas,
reducíndose de cara a finais de ano. A
produción en Galicia incrementouse,
ameazando cunha supertaxa

José S. Montes Pérez
Presidente de AGACA e representante da Xunta Sectorial de
Leite-Derivados Lácteos

prácticas puxeron en evidencia a debilidade da normativa
“Paquete Lácteo” e a necesidade de abordar melloras no
mesmo que logren cambiar a cultura de curto prazo que
domina aos operadores do sector.

Volveron aparecer prácticas moi
pouco profesionais, evidenciando a
debilidade do “Paquete Lácteo”. Os
intermediarios están cada vez máis
presentes no sector nun mercado sen
profesionalizar e sen regular
Chama tamén a atención o papel que están a xogar os
intermediarios lácteos, cada vez máis presentes na cadea
do sector, que probablemente todos xuntos sexan o primeiro ou segundo maior comprador de leite en Galicia.
Por tanto, seguimos cun mercado sen profesionalizar, sen
regular, sen orde entre as distintas industrias que traballan
con sólidos, líquidos, queixos etc.
Dende AGACA reiterouse a necesidade de aproveitar esta
situación do mercado para tratar de poñer certa orde. Propúxose que a suba de prezos do leite, tan necesaria, fose
asentada solidamente tratando de ter unha perspectiva a
longo prazo, con acordos gandeiro/industria/distribución de
carácter anual e controlando as importacións de leite. Esta
perspectiva debería ser considerada polos operadores.
Ao longo do 2014 destacaron cuestións como a reforma do
chamado Paquete Lácteo, o desenvolvemento da Reforma
da PAC e os efectos no sector lácteo, así como outros asuntos directamente relacionados coas cooperativas leiteiras.

Paquete Lácteo
O Real Decreto 1363/2012 ten por finalidade o recoñecemento das Organizacións de Produtores (OPs) e das Or-

ganizacións Interprofesionais (OIs) lácteas; fixa as normas
nos contratos que deben existir entre Produción e Industria; detalla as actividades que deben desenvolver as OIs,
e marca as regras para unha mellora da transparencia do
sector, procurando ofrecer boa información en tempo real.
En Galicia existe preocupación pola falta de control e información en tempo real dos contratos actuais en vigor. Necesítase unha reforma do “Paquete Lácteo”. Por iso, o Ministerio
presentou diferentes borradores e propostas de mellora de
cara a súa implantación en abril de 2015, coa finalidade de
corrixir os desvíos apreciados e evitar, por todos os medios, a
banalización dos contratos, tratando de que unha excepción
(contrato a tres meses) non se converta nunha norma aceptada por todas as partes, algo inaceptable nun sector que
aspira a ordenarse e estruturarse axeitadamente.

Avances. Reforma da PAC
Dende AGACA, participouse no desenvolvemento e aplicación en España da Reforma da PAC. En relación coas axudas
asociadas, mantívose unha postura crítica coa resolución final apostando pola concentración e a ordenación do sector.
A discusión non debería ser só se Galicia gañará ou perderá
axudas, ou cómo afecta aos agricultores galegos a escasa
superficie agraria útil dispoñible, ou qué debe entenderse
por agricultor activo.

De que serven máis axudas directas
aos agricultores se non se posibilita
a organización e estruturación empresarial dos mesmos para evitar
que a Industria e a Distribución sigan
baixando os prezos, e as rendas dos
produtores retrocedan?
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Só se logramos concentrar, organizar e dar dimensión aos
produtores agrarios no mercado poderemos facer fronte á
globalización e volatilidade do mesmo, que actualmente
está a quedar con gran parte da renda agraria.

especialmente as de marcado carácter económico/comercial ao igual quea integración de cooperativas e a integracións dos gandeiros non asociados a través dos fondos de
desenvolvemento rural.

En moitas análises dos sectores gandeiros galegos repítese
o mesmo diagnóstico: urxe unha concentración da oferta
dos produtores fronte á crecente concentración da industria coa entrada de multinacionais que xa lideran mercados
(leite), e a hiperconcentración da gran distribución.

Para abordar o desequilibrio na cadea de valor do leite e
do vacún de carne hai que orientar as axudas de cara a organizar e estruturar aos produtores, e a figura que nos permite apoiar tras a Reforma da PAC son as chamadas OPs.

Non podemos agardar que os produtores se concentren
sen achegar un mínimo incentivo para o mesmo. Ninguén
pode pensar que a concentración da oferta agroalimentaria acadada nos países do norte de Europa chegou por si
soa: procede duns incentivos públicos que durante moitos
anos a primaron.

Cando teremos consciencia de que
vale máis un sector produtor ben
organizado e estruturado que
reequilibre o poder da distribución
de alimentos, que cobrar uns euros a
maiores de axuda PAC que
inmediatamente descontará do prezo
a industria ou a distribución?
A renda dos gandeiros baséase no mercado, máis que nas
axudas que poidan proceder da PAC, e debería investigarse a maneira de reforzar a posición negociadora dos agricultores –mediante, por exemplo, incentivos á creación de
organizacións de produtores (OPs)– sen prexuízo da observancia das regras de competencia leal.
Dende AGACA solicitouse que na definición das axudas
asociadas se establecera un vínculo prioritario co asociacionismo dos produtores no contorno das OPs; que as medidas incluídas no desenvolvemento rural tamén as apoiaran,

AGACA aposta por unha agricultura e
gandería activa, orientada ao
mercado, creadora de riqueza e
emprego e que favoreza e posibilite a
concentración da oferta,
imprescindible para sobrevivir
O ministerio non tivo en conta os argumentos presentados
por AGACA en relación aos pagos asociados, optando por
unha alternativa máis liberal na aplicación dos mesmos.
Outro aspecto debatido en 2014 foi a aplicación do chamado “Greening”, que vai incidir de xeito importante na base
territorial das explotacións para a obtención de forraxes
coa aplicación da nova PAC.

A OPL Aprolact S. Coop. Galega
En 2014 mantivéronse diferentes contactos coa industria
co fin de activar a negociación láctea -sen lograr o obxectivo pretendido-, e tamén cos responsables das outras
OPLs constituídas a nivel de España coa pretensión de
avaliar unha posible unión de intereses para intervir no
mercado lácteo.
En conxunto, coas demais OPLs, tentouse manter contactos coa industria para desenvolver unha análise xeral
do mercado lácteo nacional e internacional, tratando de

avanzar no deseño de accións que eviten a volatilidade
de prezos no sector e estabilizar o mercado; facer unha
análise máis alá do sistema de cotas lácteas e avaliar a
modificación do Real Decreto que regula en España o
“Paquete Lácteo”, moi especialmente no que se refire á
figura do mediador e dos volumes, todo iso poñendo en
coñecemento do Ministerio de Agricultura a celebración
da reunión.

Convenio. Mellora da Eficacia da Cadea de Valor

Veto ruso

Coa marcha do ministro Arias Cañete, este convenio foi
relegado dentro das prioridades do Ministerio. Dende as
cooperativas lácteas considérase de moito interese que
este convenio acade os obxectivos propostos na mellora
da cadea de valor.

O veto ruso ás importacións agroalimentarias da Unión
Europea xerou un primeiro problema cos queixos, tanto
cos producidos noutros países como nos producidos en
España. Especialmente incidiu no mercado interno, sobre
todo porque o mercado lácteo é moi pouco elástico e o
equilibrio pode romper en calquera momento polo desvío
de leite destinado a queixo que termina noutros produtos
(leite envasado).
Este Veto chegou cando os prezos internacionais dos derivados lácteos comezaban a decaer de xeito importante.
Por iso, dende AGACA requiriuse ás autoridades competentes calquera esforzo no reequilibrio de mercado sabendo que sería bo para o sector; reclamáronse medidas
posibles de almacenamento privado e mecanismos en xeral de control da volatilidade de prezos e mercados.
O veto ruso empuxou o recorte de prezos do leite da segunda parte do ano. Neste contexto, a Comisión e os Estados Membros deberían vixiar o comportamento e a evolución do mercado interno da UE co fin de evitar posibles
distorsións ou dumping. Así mesmo, a Comisión Europea
non debería descartar ningunha outra medida de xestión
de mercados que puidera asegurar a prudente aposta futura no mercado das cantidades retiradas, de forma que
non se perturben os mercados no momento da súa saída
ao mercado.

É un acordo de colaboración para un “sector lácteo sostible” que se vén desenvolvendo en distintas reunións da
comisión formada polas asociacións das cadeas de distribución, cooperativas, FENIL, ASAJA e o MAGRAMA. As
cooperativas trasladaron a situación de tensión que existe
no mercado e as consecuencias, que no sector produtor
poden ser irreversibles.

LIGAL
Algúns temas debatidos:
• Posta en marcha do plan de control reforzado das aflatoxinas no leite para garantir a seguridade alimentaria

Albino López Rodríguez
Representante da Xunta Sectorial de Leite e Gandería

Representación e actividade social • 45

en toda a cadea de produción do leite e debido a determinadas incidencias comunicadas por operadores do
sector.

Somos conscientes de que calquera fracaso empresarial

• A relevancia para a saúde pública da presenza de micotoxinas no leite.

aspecto clave para o normal desenvolvemento do sector.

• Importancia económica e social da produción de leite
en Galicia.
Resaltouse a necesidade de adoptar algunhas medidas
complementarias de aseguramento da calidade. Para debater os contidos deste protocolo celebrouse unha reunión técnica de todas as cooperativas socias con intereses
nas fábricas de penso e cooperativas gandeiras.
O gandeiro Albino López, presidente da cooperativa Leira, foi nomeado polo Consello Reitor de AGACA representante de AGACA no Ligal en substitución de Javier
Taboada que, a petición propia, deixou de exercer a representación das cooperativas a finais de ano.

Cooperativismo lácteo
• Xornada “El Sector Lácteo Español más allá del
2015”
O 4 de febreiro, AGACA participaba nesta xornada, organizada en Madrid, polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Asistiron representantes dos
produtores e das cooperativas, da industria tranformadora, da distribución comercial e doutros sectores como a
alimentación e sanidade animal, ademais dos responsables do ministerio e de varias Comunidades Autónomas.

cooperativo lácteo inhibe a participación dos gandeiros
na industrialización e comercialización do leite en Galicia,

Varios
Outros asuntos abordados:
• Asesorouse a gandeiros por incumprimentos de contratos homologados.
• Publicáronse regularmente diferentes informes sobre o
mercado lácteo: prezos, evolución da produción ou entregas.
• Participouse en numerosas asembleas de cooperativas
e de gandeiros informando sobre os temas do sector.
• Púxose a disposición das cooperativas o Referencial
de Leite de Vaca Certificado de Cooperativa como esquema de certificación de calidade recoñecido pola
autoridade competente a efectos do artigo 81 do RD
202/2012.
• Prestouse apoio técnico ás cooperativas en todos os aspectos relacionados coa calidade do leite edo seu transporte en cisternas.
• Achegáronse diferentes modelos de escritos para que
as cooperativas cumpriran coas diferentes normativas
sectoriais.

• A crise dos gandeiros e das cooperativas implicadas
en Alimentos Lácteos

• Informouse sobre toda a normativa relacionada co sec-

Preocupados pola situación empresarial deste proxecto
lácteo de base cooperativa, dende AGACA apoiáronse,
en diferentes foros e ante determinados políticos, medidas de apoio destinadas aos gandeiros e cooperativas
afectadas.

Transmitiuse información de prezos de mercado: elabo-

tor, especialmente coas axudasda PAC e do Pago Único.
rouse unha estatística propia de prezos do leite comercializado polas cooperativas galegas e informouse de
todo o relacionado cos axentes e establecementos que
interveñen no sector lácteo.

Sector Cárnico
Aquí agrúpanse as cooperativas con produtores de vacún
de carne, ovino e cabrún. As cooperativas teñen, cada día,
unha presenza maior neste sector.

Vacún de carne
En Galicia falar de vacún de carne é falar case en exclusiva da IXP Ternera Gallega, pola súa grande implantación
no sector e enorme importancia no desenvolvemento do
mesmo.
Os criterios básicos para conseguir unha diferenciación
por calidade no sector de vacún de carne xurdiron en
1989, froito do traballo de varios colectivos, entre eles
AGACA, e do apoio da administración autonómica,
conseguindo o recoñecemento de “Produto Galego de
Calidade Ternera Gallega” para as carnes de vacún producidas, industrializadas e comercializadas en Galicia,
tal e como se determinou no seu Regulamento. A partir
de 1990, Ternera Gallega comeza o traballo de información sectorial, no que participan enerxicamente todos os
axentes: produtores tradicionais, cebadeiros, industrias
cárnicas, matadoiros etc.
Os estudos oficiais sobre as tendencias na demanda dos
alimentos aseguran que en Europa e no resto do mundo
hai unha crecente demanda por cubrir de carne de vacún.
De ser así, parece axeitado que os gandeiros galegos, as
súas organizacións, industrias, cooperativas e institucións
públicas impulsen máis esta produción.

Os gandeiros de leite poden
contribuír ao impulso do sector
cárnico realizando cruces industriais
con razas de aptitude cárnica
contempladas na IXP Ternera Gallega
e impulsando a comercialización
organizada dos xatos mediante as
cooperativas (tanto de cara a
cebadeiros como a matadoiros)

Un esforzo necesario para realizar por todos é intentar que
ningún produtor de vacún de carne quede sen se acoller
á IXP Ternera Gallega por estar “protexido” por un único
cliente para o seu gando. Iso tamén é labor das cooperativas de vacún de leite, que deberían reincorporar e prestar
servizos cooperativos aos gandeiros que abandonaron a
produción láctea.
As cooperativas necesitan repensar e redefinir servizos
para estes novos gandeiros de vacún, organizar a produción e comercialización para buscar os máximos rendementos posibles das explotacións, asesorando ás mesmas
na produción de vacún de carne, facilitando xovencas e
xenética axeitada, aconsellando e orientando.
En 2014, o principal debate no vacún de carne xirou arredor da definición e concreción da futura PAC e da súa aplicación ao sector. Aspectos como a rexionalización, a definición de agricultor activo, as axudas asociadas da PAC
no sector de vacún de carne (vitais para a súa viabilidade),
os animais elixibles e os dereitos especiais do sector que
veñen anunciado no Regulamento da no PAC 2014/2020
centraron as preocupacións das cooperativas e dos gandeiros socios.
En relación coas axudas asociadas, apostamos por incentivar a ordenación e estruturación do sector do mesmo
xeito que o sector de leite, mediante o apoio ás Organizacións de Produtores (OPs) deste sector.
Tanto o Ministerio como a Consellería do Medio Rural e
do Mar optaron por orientar as axudas asociadas de vacún
de cara a outros obxectivos diferentes á organización e
estruturación do mesmo.
As OPs para vacún de carne, ovino e cabrún, avicultura
de carne e posta e cunicultura van ser reguladas por unha
única norma (Real Decreto) onde se recollerán os requisitos xerais, os criterios de recoñecemento, os acordos e
prácticas concertadas, a externalización de actividades e
a negociación contratual no vacún de carne.
A finalidade das OPs será a de concertar e comercializar
os produtos dos seus membros xunto con outras actividades complementarias. Finalmente, na norma quedará
claro como se desenvolverán as negociacións contratuais.
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PROVACUNO
Créase co obxectivo de lograr a unidade sectorial, potenciar e desenvolver o conxunto do sector, defender a
imaxe pública do produto e do bo facer dos empresarios,
así como promover e impulsar a innovación de produto
coa apertura de novos mercados para a carne de vacún
producida en España e que na actualidade permite garantir aos consumidores os maiores niveis de calidade e
seguridade alimentaria.

En 2014 acordouse constituír a
Interprofesión da Carne de Vacún,
PROVACUNO
Mantívose informado ao sector en todo o relacionado coa
Reforma da PAC, procurando que o vacún de carne sexa
especialmente beneficiario das axudas asociadas. Dende
AGACA trasladáronse ao sector do vacún diferentes estudos e publicacións de alto interese para a profesionalización do mesmo.
Tamén se informou sobre a marcha dos programas de
erradicación da tuberculose bovina en Europa e en España e a súa perspectiva de evolución en materia de prevención e control.

Ovino e cabrún
A finais de ano, por solicitude de AGACA, mantívose unha
importante reunión de traballo de carácter técnico entre
os produtores, cooperativas, técnicos e funcionarios da
Consellería do Medio Rural e do Mar para iniciar os estudos previos e avaliar a posibilidade de poñer en marcha
unha marca pública ou colectiva no sector de ovino de
Galicia.

Á solicitude de AGACA, reunímonos
produtores, cooperativas, técnicos e
funcionarios da Consellería do Medio
Rural e do Mar para avaliar a posible
posta en marcha dunha marca no
ovino galego

Rafael Tejeda Vázquez
Representante da Xunta Sectorial de Vacún de Carne, Ovino,
Caprino e outras carnes

Esta reunión pode supoñer un importante paso adiante
para a visibilidade deste sector, tanto a nivel de produción
como de comercialización e recoñecemento do consumidor.
Dende AGACA remitiuse información sobre todos os temas relacionados con este sector. Destacaron os relacionados coa Extensión de Norma do Ovino e Cabrún de
Carne mediante a Interprofesional Interovic, e as implicacións relacionadas coa reforma da PAC.

Sector de Abastecementos
e Servizos

A facturación de subministracións crece constantemente
debido á aposta das cooperativas por procesos de integración, fusión e, sobre todo, de alianzas supraautonómicas. Permite que grandes grupos cooperativos gañen
posición nos mercados cos fabricantes nacionais ou estranxeiros e cos competidores, que ven unha expansión
cara a novos territorios onde ofrecer os seus servizos.
A maioría das cooperativas con facturación superior ao
millón de euros teñen actividade en subministracións. Estas conseguiron organizarse, a través de grandes cooperativas de segundo grao, acadando unha concentración
da demanda que lles posibilita negociar directamente cos
fabricantes e alcanzar unha grande especialización nas
subministracións agrarias e gandeiras, como é o caso de
Delagro S. Coop.

Alimentación animal. Pensos
José Ramalleira Vázquez
Representante Sectorial de
Abastecementos e Servizos

O conxunto das cooperativas agrarias galegas fabrica e
subministra máis do 50% dos pensos para alimentación
animal, polo que é unha actividade estratéxica no cooperativismo en Galicia.

Abrangue un numeroso campo de actividades que as
cooperativas prestan aos seus asociados, non só como un
servizo, senón tamén como un compromiso de mellora da
competitividade nos mercados.

Despois dunha forte escalada de prezos dos cereais en
2011, produciuse unha lixeira baixada de prezos cara ao
segundo semestre dese ano pero, a inicios de 2012 comezou unha lenta remontada de prezos que se mantivo ata
mediados do exercicio 2013.

As cooperativas contribúen a diminuír a excesiva presión
que sofren as fases produtivas do sector agroalimentario
a través da aplicación de economías de escala, que permiten prezos máis competitivos nas subministracións aos
socios e trasladar o valor engadido xerado na fase de comercialización a terceiros, ademais de mellorar a eficiencia na súa aplicación na explotación, a través do asesoramento e dos servizos.

No segundo semestre do 2013 foron baixando paulatinamente ata acadar unha redución media estimada para todas as especies de 70€/t. En 2014 os prezos das materias
primas de alimentación animal tiveron un comportamento
moi estable, sen apenas variacións bruscas de importancia e cunha tendencia á moderación xeral de prezos que
beneficiou as marxes brutas do sector gandeiro.
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Rematou o exercicio 2014 con prezos
moderados e con tendencia ao
descenso moderado de
prezos no 2015
Dende o Ministerio de Agricultura estase a avanzar no
control das contaminacións cruzadas na fabricación de
pensos.
A fabricación de pensos é unha actividade moi importante
para Galicia. Por iso, resulta de máximo interese seguir as
propostas lexislativas a debate sobre este sector na UE,
especialmente as relacionadas cos pensos medicamentosos e a necesidade de coñecer as posibles contaminacións cruzadas.
Alertas Sanitarias
Hai que prestar especial atención ás alertas sanitarias que,
na fabricación de pensos, supoñen un 10% do número de
notificacións, especialmente por dioxinas en pre-mesturas
pigmentadas, aflatoxinas B1 en millo e PCBs non semellantes ás dioxinas.
Coas aflatoxinas hai que ter en conta que as concentracións por debaixo dos límites poden orixinar problemas
se se utilizan en produción láctea, polo que deben etiquetarse axeitadamente para evitar este destino.
As fábricas deben impulsar os autocontrois (APPCC, rexistros de instalación e equipos, control de calidade, etiquetado etc.) e notificar os resultados ás autoridades competentes para seguir mellorando a trazabilidade e lograr un
correcto seguimento das posibles alertas.
Finalmente, convén estar atentos á nova normativa que
vaia xurdindo en relación coa fabricación de pensos.

Seccións de Maquinaria e CUMAs
Accións desenvolvidas:
• Asesoramento na constitución e xestión económica
de CUMAs (Cooperativas de Utilización de Maquinaria
Agrícola).
• Información sobre temas de actualidade.
• Apoio a novas iniciativas.
• Trámites de expedientes de subvención de compra de
novas máquinas para o dimensionamento dos parques,
tanto de cooperativas con sección de maquinaria como
de CUMAs.
• Liderado, ante a Consellería do Medio Rural e do Mar,
dun cambio de criterios na concesión de axudas á maquinaria en común co fin de que os fondos se destinen
a impulsar aos máis eficientes.
AGACA valora que estas axudas se manteñan no tempo
por ser claves para a redución dos custos de produción;
incluso, que se faga un importante esforzo para incrementar a súa dotación orzamentaria de fondos públicos que
axuden a todas aquelas CUMAs e parques de cooperativas a potenciar o uso da maquinaria en común co fin de
reducir os custos de produción agrogandeiros, especialmente nestes tempos en que a competitividade produtiva
de alimentos será maior e os mercados serán moi volátiles.

As axudas deberían regularse
atendendo ás necesidades do sector
para impedir posibles aplicacións
inaxeitadas
Estas axudas deberían ter unha regulación normativa
acorde coas necesidades do sector e debería impedirse a
posible mala aplicación das mesmas: que non se usen por

uns poucos para captar axudas independentemente do
uso individual ou colectivo posterior da máquina; que non
favorezan prácticas económicas e contables na xustificación para captar máis axudas para un mesmo investimento; e que camiñen cara a racionalización e transparencia
do investimento en máquinas.

Dende AGACA trasladouse reiteradamente á Consellería
a problemática profesional do noso agro en termos humanos: alta presenza de xubilados na produción de uvas
e elevada presenza de agricultores a tempo parcial cuxa
actividade laboral principal é outra.

Zoosanitarios

Actualmente AGACA é entidade autorizada para impartir
cursos básicos de fitosanitarios e estase a tramitar a autorización para impartir cursos de nivel cualificado.

As cooperativas teñen unha actividade en zoosanitarios
moi importante, tanto dende o punto de vista do servizo
ao asociado por medio do asesoramento técnico, como
dende o punto de vista económico, asociado á actividade
de subministración.
Segue estando presente o problema dos residuos de envases, un problema que na actualidade recae sobre o gandeiro e que aínda non ten solución.

Fitosanitarios
En setembro de 2012 publicábase o RD 1311/2012, que
establece o marco de actuación para conseguir un uso
sostible dos produtos fitosanitarios reducindo o risco e os
efectos na saúde humana e o medio ambiente, e o fomento da xestión integrada e das técnicas alternativas aos fitosanitarios, ademais da aplicación e o desenvolvemento
regulamentario de certos preceptos relativos á comercialización, á utilización e ao uso racional e sostible destes
produtos, establecido pola Lei de Sanidade Vexetal.
Ao longo de 2013 desenvolvéronse aspectos relacionados
co Decreto.
RD 1311/2012
En 2014 actívase o ROPO (Registro Oficial de Productores
y Operadores) en Galicia, facilitando a súa participación e
inscrición aos profesionais que habitualmente usan fitosanitarios nesta Comunidade Autónoma.

Inspeccións Técnicas de Equipos de
Aplicación de Fitosanitarios (ITEAFs)
En 2014 publicábase o Decreto 60/2014 que regula as inspeccións periódicas dos equipos de aplicación de produtos fitosanitarios e creábase o Comité Fitosanitario Galego.
As ITEAFs xustifícanse porque os equipos non adoitan encontrarse nun correcto estado de mantemento. A misión
principal das inspeccións é garantir que os equipos teñen
o mantemento axeitado. Galicia xa ten publicado unha
Orde que regula o funcionamento e recoñecemento das
ITEAFs.
A Consellería imposibilitou que as cooperativas interesadas implantaran un servizo ITEAFs.

Sanidade animal
AGACA, representando ás cooperativas socias, defende
os intereses das cooperativas en relación coa aplicación
da normativa sanitaria animal. Neste senso, impulsouse a
actividade e os servizos prestados polas Agrupacións de
Defensa Sanitaria Gandeira (ADSG) que traballan en colaboración coas cooperativas agrarias socias.
AGACA tamén prestou apoio á Asociación Galega de
Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeira (AGADES) e
ás cooperativas en relación coas necesidades das ADSG
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socias de Galicia. Abordáronse problemas que sofren as
ADSG, especialmente tras reducirse as axudas. AGADES
animou e convidou ás ADSG de Galicia a asociarse e organizarse para un mellor desenvolvemento das súas tarefas
e cumprimento de finalidades.
Finalmente, a xestión de recollida de cadáveres supón un
importante custo para o gandeiro. Por iso, preocupa especialmente, o incremento dos prezos dos seguros de recollida de animais mortos na explotación, dada a redución
de axuda de Enesa aos agroseguros.

Aforro enerxético
Dende AGACA asesorouse a numerosas cooperativas e
explotacións gandeiras en todos os aspectos relacionados
coas tarifas eléctricas, coa redución dos custos enerxéticos, e co mellor xeito de realizar a merca de electricidade.
Tendo en conta que a electricidade elevou os seus custos
en máis dun 60% nos últimos anos, o aforro enerxético
convértese nun elemento de xestión de primeira orde .

Carburantes
Fíxose un seguimento especial dos aspectos clave relacionados coa subministración de carburantes polas cooperativas socias. Informouse constantemente ás cooperativas
con distribución polo miúdo de gasóleo bonificado, onde
hai cooperativas ás que as entidades financeiras emiten
tarxetas-gasóleo bonificadas, sendo usadas tanto na retirada como no pago.

Constatouse unha durísima actitude
do Departamento de Aduanas e
Impostos Especiais das AEAT
con fortes inspeccións contra
cooperativas agroalimentarias

En relación co céntimo sanitario, informouse ás cooperativas sobre a posibilidade de recuperar o denominado
“céntimo sanitario” e fixéronse xestións ante Cooperativas Agro-alimentarias para a devolución por se a sentencia só posibilitara a devolución ás entidades que previamente tiveran iniciado trámites neste senso. A sentencia
foi publicada o 27 de febreiro de 2014 declarando ilegal o
céntimo sanitario e aceptando a súa retroactividade (2010,
2011, e 2012).
Finalmente, informouse das inspeccións de cooperativas
con distribución de carburantes, baseándose en esixencias incorporadas en normas de carácter autonómico e de
tipo de consumo, referidas a cuestións de seguridade ou
información nas instalacións, atendida ou desatendida,
operacións con terceiros etc.

Prestación de servizos ás explotacións
Os técnicos de AGACA realizaron un constante e importante esforzo de asesoramento ás cooperativas interesadas en poñer en marcha servizos ás explotacións: impulsáronse varios servizos de maquinaria en común, fíxose
un seguimento de apoio aos servizos de substitución,
apoiouse aos servizos de xestión de explotacións etc.

Seccións de Crédito
Na comarca de Ferrolterra existe un grupo importante de
cooperativas con sección de crédito. O seu coordinador,
D. Xosé Ameneiros, asiste ás reunións que se celebran no
seo de Cooperativas Agro-alimentarias.
En 2014, as Seccións de Crédito traballaron na Lei de
Prevención de Branqueo de Capitais. Estas seccións cooperativas están incluídas especialmente como entidades
obrigadas da Lei 10/2010.
As microempresas teñen obrigas, pero moi leves; nas
grandes empresas e PEMES, a maior risco, maiores obri-

gas e máis rigorosas. O regulamento que desenvolve a Lei
foi publicado mediante o Real Decreto 304/2014, e supón
a culminación do novo enfoque orientado ao risco.
Dende AGACA orientouse ás cooperativas con sección de
crédito en temas relacionados coa Ficha de Información
Personalizada (FIPER), que non ten por qué ser aplicada
nas seccións de crédito, a pesar de que, por transparencia, puidera ser recomendable. As seccións de crédito demostraron a súa solvencia nesta crise financeira, xa que as
caixas de aforro son o exemplo de cómo non se deben
guiar as seccións de crédito.
Urxe extremar as medidas fronte ao branqueo de capitais,
mediante un manual de procedementos ou código de bo
goberno que sustente o bo facer do xestor dunha sección
de crédito.
Dende a maioría das seccións de crédito séguese o principio de que os produtos comercializados por unha sección
de crédito non poden xerar riscos extraordinarios para o
impositor, é dicir, diñeiro sen risco e con data de rescate.
Por outra banda, o autofinanciamento estará limitado xa
que a seccións de crédito non deberían destinar máis dun
20% dos seus fondos ao financiamento da cooperativa.

cumprimento e coa evolución e comportamento dos mercados mundiais e nacionais.

Axudas financeiras
Avaliouse cada liña de axuda, e ofreceuse asesoramento
e xestión especializada nesta área. En 2014 informouse
sobre todas as axudas ás que puideron acceder as cooperativas socias, realizando resumos para a mellor comprensión das mesmas.

Sector Hortícola
En Galicia existe unha horta de carácter familiar caracterizada por un gran nivel de autoconsumo e a comercialización de excedentes en épocas de alta produción. En
moitas ocasións, este tipo de produción está marcada
polo carácter complementario dos ingresos nas familias,
cos inconvenientes que isto supón.

Medioambiente e Control da Fauna
Continuouse reclamando, ante diferentes Administracións, axudas e actuacións de control en relación coa
fauna salvaxe, especialmente en relación cos danos dos
xabarís, corvos e lobos. Seguirase concienciando ás Administracións e á sociedade dos danos que causa a fauna
salvaxe aos agricultores e a necesidade de facer un seguimento e control das colonias dos animais que máis prexudican os cultivos.

Adobos e fertilizantes
Subministrouse información relacionada cos mesmos, especialmente no relacionado coa normativa de obrigado

Alberto Amil Chaves
Representante Sectorial de Froitas e Hortalizas
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A comercialización está altamente influenciada polas condicións climatolóxicas que determinan a estacionalidade
da produción. No contorno das cooperativas atópanse os
agricultores máis profesionais e con maior dependencia de
ingresos da produción hortícola.
A tendencia dos últimos anos, con baixadas de prezos e
incrementos nas materias primas e insumos, levou a que o
sector perda cada día rendibilidade económica. En consecuencia, todos os esforzos céntranse en reducir custos de
produción.
En 2014, a caída de prezos foi sensiblemente superior á do
ano anterior. A calidade dos produtos, moi boa en xeral,
acusou incidencias no outono, polas altas temperaturas
que alteraron a campaña de inverno. O máis salientable foi
o adianto da campaña do repolo, porén, o consumo descendeu con respecto a outros anos.
Producíronse incidencias en outubro e novembro no cultivo
da leituga, motivado polas condicións climatolóxicas.
En 2013, AGACA puxo en marcha o programa integrado
para o emprego HORTA COOP EMPREGA, financiado pola
Consellería de Traballo e Benestar, dirixido a persoas en situación de desemprego, orientado a formar na produción
hortícola e informar, asesorar e apoiar a todas as persoas
participantes para lograr a creación do seu propio posto de

traballo na produción hortícola. Ligado á comercialización a
través das cooperativas das zonas nas que se desenvolveu
o programa, O Salnés, O Rosal e O Ribeiro, executouse, na
súa maior parte, en 2014. Ante a situación xerada pola crise
económica, prodúcense retrasos nos cobros e incluso un
incremento na porcentaxe de impagados.

En 2011 arrincaba un proxecto de intercooperación para a
comercialización conxunta con
VEGALSA, coordinado por AGACA.
Este ano incrementáronse os volumes
e referencias de produto
comercializados, con satisfacción
xeral tanto por parte das cooperativas
participantes, como por parte do
grupo Vegalsa-Eroski
O proxecto Vegalsa-Eroski, iniciado en 2011 está en fase
de crecemento e pode ser o xerme que leve a unha maior
colaboración entre as cooperativas hortícolas galegas estando aberto á participación doutras cooperativas.
Como vén sendo habitual, informouse ás cooperativas sobre o resultado das reunións sectoriais e outros asuntos

de interese, tanto a nivel nacional como comunitario, así
como das modificacións lexislativas sectoriais.

Sector da Flor e Outros

Este sector cumpre unha importante función socioeconómica. A rendibilidade social é moi elevada, polo alto contido en man de obra empregada en relación á superficie
que incorpora este cultivo. Concéntranse en zonas con
problemas de desemprego, nas que predomina o pequeno e mediano agricultor. Son explotacións de tipo familiar
que desenvolven unha actividade agraria intensiva que
debe responder á necesidade constante de adaptación
aos cambios tecnolóxicos, polo que teñen uns elevados
custos de produción.
A rendibilidade das explotacións está nos mesmos umbros que hai unha década e a tendencia á alza dos insumos e materias primas pon en risco a viabilidade das explotacións que intentan reducir custos de produción ao
máximo. En 2014, a calidade da flor producida foi moi boa
e o volume de produción mantívose, aínda que os prezos

Carlos Gómez Díaz
Representante Sectorial de Flor
e Apicultura

Flor e planta ornamental
O mercado de flor cortada e planta ornamental mantívose estable, tanto en volume de vendas coma en prezos.
O mercado segue a ser dinámico en determinadas datas
especiais e durante uns poucos días. Este sector está moi
atomizado pero ten unha grande importancia económica
e social en determinadas zonas produtoras de Galicia.
A produción dedícase fundamentalmente a caravel e caravel mini, produtos con moita competencia de países
terceiros xa que son cultivos que necesitan pouca especialización das estruturas produtivas e comerciais. A
produción de máis variedades e produtos de maior valor
engadido é o principal reto das cooperativas de flor en
Galicia. As importacións de países terceiros, con custos
de produción moito máis baixos cos nosos, provoca perda
de cota de mercado das producións galegas.

continúan a tendencia á baixa iniciada hai uns anos.
En planta ornamental, porén, producíronse maiores incidencias e descendeu tanto a produción como o nivel de
prezos.
Obsérvase un maior interese por parte da poboación en
situación de desemprego de cara a este tipo de produción como medio de emprego, pedindo asesoramento e
información nas cooperativas.

A nova máis destacada foi a
aprobación, a finais do ano, do
Proxecto de Lei que establece que
as flores e as plantas vivas de
carácter ornamental volven tributar
ao tipo reducido do 10%, en
resposta a unha importante
demanda das cooperativas
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Como vén sendo habitual, ao longo de 2014 informouse
ás cooperativas sobre o resultado das reunións sectoriais e
outros asuntos de interese, tanto a nivel nacional como comunitario, así como as modificacións lexislativas sectoriais.

Apicultura
O aspecto máis salientable no sector apícola foi o ataque
da Vespa Velutina, coñecida como avespa asiática, que
provocou unha forte redución de colmeas e, por tanto, de
producións apícolas.
No aspecto sanitario segue a haber unha forte desaparición de abellas como consecuencia da aplicación de praguicidas neurotóxicos nos cultivos. A alta demanda dese

tipo de produtos provoca un desequilibrio entre a oferta e
a demanda, que derivou nun incremento de prezos.
En 2014 continuou o interese de xente nova e mulleres en
iniciarse neste mundo polo que se está a dar un proceso de
relevo xeracional no sector e tamén, a plena incorporación
da muller a unha actividade que tradicionalmente era de
homes.
Enviouse información sectorial dos grupos de traballo realizados en Cooperativas Agro-alimentarias e nos organismos
da Unión Europea. Por outra parte, impartíronse as actividades formativas demandadas polo sector e prestouse
asesoramento en todas as cuestións que foron solicitadas.

Sector Vitivinícola

As cooperativas vitivinícolas están demostrando un gran
potencial para adaptarse á estrutura económica e ao papel
fundamental que xogan no desenvolvemento económico
de Galicia. Preocúpanse por manter unha boa relación calidade/prezo, cada vez máis valorada polos consumidores,
e continúan traballando en investigación de cara a mellorar
a calidade dos viños e a redución de custos de produción.
Atópanse nunha situación de mellora competitiva ante o
novo consumidor que valora a proximidade á orixe e, en
consecuencia, a redución de intermediarios. Por outra banda, a estrutura financeira e a visión a longo prazo, favorecen
a solvencia das cooperativas, que soportan mellor a crise.

Ramón Barra Maquieira
Representante Sectorial Vitivinícola

A colleita de 2014 foi máis escasa que a do ano anterior, se
ben a calidade da uva foi moi boa, sen incidencias salientables na produción.

A viticultura galega ten as raíces nunha tradición secular, máis
o modelo actual está centrado na evolución dos viños de calidade ligados ás Denominacións de Orixe (D.O.) e nunha
pequena parte de viños da terra, capaces de competir nos
principais mercados mundiais. O sector está moi arraigado
en boa parte da sociedade e xeografía galega, e o viño con
D.O. converteuse no primeiro produto en importancia do
sector agrícola galego.

O mercado interno estase recuperando lentamente como
puido apreciarse no segundo semestre do ano, en consumo doméstico, restauración e no fogar. O sector afronta
2015 con boas expectativas.

Outras particularidades que caracterizan ao sector vitivinícola galego son a atomización a nivel empresarial e os altos
custos de produción. Os prezos mantéñense, producíndose
unha situación de gran competitividade nacional e internacional.

Engadir o envío, ás bodegas cooperativas, de información
sobre a evolución dos mercados, seguros agrarios, lexislación sectorial, subvencións oficiais, accións formativas, artigos publicados en revistas e xornais de interese para o sector, así como información sobre as reunións dos distintos
órganos de representación do sector.

O mercado exterior segue funcionando moi ben. En xeral,
as bodegas cooperativas adáptanse ás novas demandas
dos consumidores.

Ao convivir con tanta regulación compítese en desigualdade
de condicións con respecto a outros países con menos limitacións legais.
As bodegas cooperativas soportan a situación económica
destes anos cunha actitude optimista, a pesar das dificultades financeiras e de mercados. As fortes apostas feitas nos
mercados exteriores dan os seus froitos e as exportacións
van en aumento.

Segundo as estatísticas, nos últimos
5 anos incrementáronse en máis dun
30% as exportacións do sector
vitivinícola galego

Javier Iglesias Sendín
Representante Sectorial Vitivinícola
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Gandería intensiva

produción tras a adaptación á normativa de benestar das
porcas e os altos prezos da alimentación que tende á baixa.
Tamén se agarda unha forte demanda dos mercados asiáticos que potenciará as exportacións.

Carne de Polo
Incrementará o seu consumo (5%).
Incrementará a cota de mercado (1,5%-2%).

Carne de Porco:

Emilio Rodríguez Felipe
Representante da Xunta Sectorial de Gandería Intensiva:
avicultura, porcino e coellos

Manterá o consumo per cápita. Seguirá sendo a carne con
maior consumo per cápita da UE (31,8 Kg).
Perderá cota de mercado (-0,5%).
Incrementará a produción nun 2% aproximadamente.
Aumentarán as exportacións (7%-12%) a terceiros países.

Veto Ruso
O veto ruso ás exportacións da Unión Europea a mediados de ano marcou un antes e un despois dos mercados
de carne da gandería intensiva. O primeiro semestre correspondeuse cunha aceptable tónica xeral de prezos e
de mercados; a partir de xullo, os prezos caeron de xeito
moi acusado incidindo fortemente na rendibilidade das
explotacións de gandería intensiva no seu conxunto.
Neste caso, a “espada de Damocles” non foi a continua e
inxustificada volatilidade dos prezos dos cereais e das leguminosas que continuamente pende sobre estes sectores ante a imposibilidade de trasladar aos consumidores as
variacións dos custos de produción; unha decisión de tipo
xeopolítico da UE incidiu directamente cun duro castigo aos
mercados da gandería intensiva da eurozona ante a pasividade das autoridades que non adoptaron decisións cando a
gandería sitúase en condicións de quebra económica.
Previsións
As previsións para a gandería intensiva a nivel da UE
(2013/2023), principalmente en porcino, indican que o mercado sosterase por unha forte demanda mundial. En Europa agárdase un incremento de consumo de carne e prezos firmes no medio prazo, así como un efecto rebote da

Agárdase un crecemento na produción e nas exportacións
dos principais competidores de carne de porcino europeo, sendo EEUU o que previsiblemente terá un maior
crecemento en produción e exportacións.
Agárdase que o prezo continúe mellorando.
Aflatoxinas
Dende o Ministerio abordouse a problemática das aflatoxinas na produción primaria gandeira trasladándose unha
pequena Guía de Boas Prácticas para prever a contaminación por aflatoxina B1 en cereais.
Trátase de verificar periodicamente o contido deste contaminante nas materias primas que se utilicen nas explotacións e os ensilados, solicitando aos provedores os resultados dos autocontrois e tratando, en xeral, de respectar
as condicións de hixiene na recepción e almacenamento
dos alimentos animais.
Sacrificio
En 2014 publicouse un Real Decreto sobre protección e
benestar dos animais no seu sacrificio; trata de clarificar
aspectos que redundan nunha mellora das condicións de
benestar dos animais no momento da matanza.

Porcino
O sector porcino está a organizarse no contorno da interprofesional INTERPORC, que en 2014 realizou, co financiamento da extensión de norma, unha campaña de
promoción da carne de porcino española fóra do noso
territorio, na UE e en terceiros países. Esta campaña de
promoción, con resultados positivos, tiña por obxectivo
aumentar a penetración e o consumo en fogares da carne
de porcino e derivados, tratando de concienciar, cambiar
hábitos alimenticios, fomentar o consumo de produtos españois e explicar as características deste tipo de carnes.
Ademais dos efectos do veto ruso, este sector sufriu unha
forte crise en 2014 relacionada coa reforma do sector
eléctrico que abocou ao peche e desaparición das plantas
de tratamento de xurros, poñendo en serio perigo as explotacións de porcino de España. Asemade, tivo un gran
impacto sobre o emprego e o medio ambiente, xa que o
cambio supuxo a clausura total e definitiva destas instalacións.
Baixo o lema “Por un sector porcino sostible. Non ao peche das plantas”, varios miles de gandeiros de porcino
concentráronse o 18 de marzo de 2014 fronte ao Ministerio de Industria para reclamar solucións ao Goberno, xa
que a reforma eléctrica supuxo o peche das 29 plantas de
tratamento de xurros por coxeración existentes, que daban emprego a máis de 5.000 persoas e servizos a máis de
2.000 explotacións gandeiras. As organizacións agrogandeiras reclamamos á industria a eliminación do carácter
retroactivo da nova norma, unha moratoria do réxime actual de cando menos 2 anos que permita buscar solucións
e unha maior interlocución entre o Goberno e o sector
afectado.

principais producións cárnicas do noso país. España é a
terceira produtora de carne de ave e a segunda produtora de carne de polo, tras o Reino Unido. A produción
de carne de ave supón o 11,5% da Produción Final Gandeira, e o 4,3% da Produción Final Agraria. É o segundo
tipo de carne máis consumida en España, tras a carne de
porco, e pasa a estar en primeiro lugar no que respecta
ao consumo de carne fresca.
A estratexia das grandes cadeas de alimentación, coa valenciana Mercadona á cabeza, seguida por outras como
Alcampo ou Carrefour, ao considerar a carne de polo
coma un alimento reclamo ou incentivador de compra,
afecta de xeito constante a este sector, presionando á
baixa os prezos de venda desta carne fundamental na
alimentación. Este método de actuación da distribución
coa carne de polo, e mesmo co leite, moi pouco perseguido polas autoridades da Comisión Nacional do
Mercado e da Competencia, consiste nunha baixada de
prezos na carne de polo para atraer clientes, a costa de
comercializar por debaixo de custos.

Avicultura

O prezo de produción e transformación dun quilo de polo
está no contorno de 1,95 €, mentres que as grandes cadeas impoñen aos produtores un prezo do contorno de
1,47 € por quilo. Sexa cal sexa o tamaño da cooperativa,
todas están a sufrir o comportamento nada moderno da
distribución. Así, son habituais os cobros irregulares, a carga a conta do provedor das roturas sufridas nas propias
instalacións da distribución e dos roubos na distribución,
dos custos das campañas de promoción non pactadas,
dos cobros á marxe dos contratos, as vendas a perdas,
a modificación unilateral de contratos etc. É lamentable
que nin a Axencia de Información e Calidade Alimentaria
(AICA), nin a CNMC, adopten unha postura de protección
deste sector clave do noso sistema alimentario, facilitando a desaparición constante de explotacións.

En relación á avicultura de carne, a produción de carne de
ave (maioritariamente carne de polo) representa unha das

A orixe desta situación provén do elevado nivel de concentración acadado polas principais empresas de distri-
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bución alimentaria, que se reparten a metade do mercado entre as catro primeiras, pero tamén a falta total de
control destes abusos polos organismos da competencia. A Lei de Medidas para a Mellora da Cadea Alimentaria debería tratar de atallar estes abusos que desvirtúan
as condicións da competencia e que deberían ser sancionados.
Dende AGACA informamos ao sector avícola de todos os
traballos desenvolvidos pola interprofesional INPROVO,
á que pertencemos a través de Cooperativas Agro-alimentarias, así como de todos os aspectos sanitarios que
poidan ser de interese para a avicultura.
Cunicultura
Gran parte da actividade do sector cunícola xira no contorno da interprofesional INTERCUN, na que as cooperativas galegas participan. Intercun puxo en marcha a
extensión de norma ao conxunto do sector para promocionar o consumo de carne de coello, potenciar a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica,
mellorar o estatus sectorial e favorecer o seguimento da
cadea alimentaria e as boas prácticas entre os partícipes
da cadea de valor.
Os estudos de mercado detectaron que o consumo de
coello prodúcese fundamentalmente no fogar, xa que
o consumo no canal HORECA supón porcentaxes mínimos. O mercado ve a carne de coello como un alimento
saudable, que encaixa cos novos estilos de vida. Pero hai
case un 40% de poboación que non se achega ao consumo de carne de coello. Os consumidores típicos son as
persoas maiores, e moitos non acaban de encontrar os
valores diferenciais desta carne.
A carne de coello ten un prezo bo e estable, e o propio
colectivo médico é consciente das súas calidades saudables. Neste senso, é valorada coas mesmas características que a carne de pavo; pero nas súas principais formas

de preparación non se axeitan a determinados estilos
de vida actuais (rapidez e comodidade). Por iso, dende
Intercun impulsan o seu consumo mediante campañas
publicitarias, prolongadas no tempo, que permita incrementar a súa presenza, tratando de penetrar en restauración e nos menús escolares. Finalmente, é fundamental
vincular o carácter saudable do produto con protagonistas do ámbito do deporte.
Por outra banda, durante o ano 2014 estivo en debate
a representatividade en Intercun das diferentes organizacións membros, incluso con propostas de entrada de
novos membros, xa que se procedeu á renovación dos
cargos.
A nova variante da Enfermidade Vírica Hemorráxica do
Coello (EVH) tivo unha vacuna autorizada no mes de
xuño do pasado ano 2014. Os primeiros casos foron do
outono do 2011 en Navarra, pero no 2013 xa afectou a
granxas de Galicia. A enfermidade provoca altos índices
de mortalidade, producíndose importantes perdas na xa
afectada conta de resultados dos cunicultores.
A falta de inmunidade cruzada coa variante clásica impide
o control da enfermidade a través da vacinación. Por este
motivo, foi fundamental que se desenvolvera unha vacina
específica e eficaz no menor tempo posible. A Interprofesional Cunícola desenvolveu unha importante actividade
científica para acelerar este proceso, involucrando aos laboratorios farmacéuticos no desenvolvemento desta vacina, salvando as reticencias que supón poñer en marcha un
proxecto para unha especie menor.
Finalmente, a baixada dos custes da alimentación axudou a rendibilizar ao sector, pero esta axuda foi limitada polos efectos da enfermidade EVH nas explotacións
gandeiras, reducindo os rendementos produtivos de xeito importante.
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Formación

Loli Couso (centro), é a responsable de Formación, con
Ana Vázquez (esquerda) e Berta Pérez (dereita), Técnicas do Servizo

En colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar
Realizáronse 12 cursos, en modalidade presencial, cunha
duración total de 948 horas e 161 alumnos participantes.
Correspondéronse ao convenio do plan de formación intersectorial de economía social, dirixido prioritariamente
a persoas traballadoras ocupadas, xestionados pola Consellería de Traballo e Benestar e relativos á convocatoria
do ano 2013.
Nº grupos Nome Curso

Horas

Alumnos

2

Incorporación á
empresa agraria.
Vacún de leite

538

29

6

Aplicador/manipulador
de produtos fitosanitarios. Nivel básico

234

74

3

Benestar animal para
condutores/as e
coidadores/as e para
persoal de granxas

132

43

1

Xestión de explotacións

44

15

En colaboración con Cooperativas agro-alimentarias
e MAGRAMA
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Realizáronse 4 cursos sobre “Aforro e eficiencia enerxética”, en modalidade presencial, cunha duración total de 48
horas e 70 alumnos participantes.
Correspondéronse ao Convenio asinado entre a confederación Cooperativas Agro-alimentarias e o Ministerio de
Medio Ambiente, Rural e Mariño.

En colaboración coa Fundación Estatal para a Formación no Emprego
Realizáronse 11 cursos, cun total de 992 horas lectivas e 76
alumnos participantes.
Correspondéronse ao Plan de Formación mediante convenio de ámbito estatal dirixido prioritariamente a traballadores ocupados, solicitado no ano 2013 por Cooperativas Agro-alimentarias, a través da Fundación Estatal para
a Formación no Emprego, en AGACA, como entidade
beneficiaria.
PRESENCIAIS: 5 Grupos; 302 horas e 64 alumnos
Nº grupos Nome Curso

Horas

Alumnos

Benestar animal para
condutores/as e coidadores/as e para persoal
de granxa.

30

13

1

Internet e deseño de
páxinas web

36

14

1

Novas tecnoloxías

51

16

1

Condutor de permiso
Clase C+Cap

150

7

1

Certificado de aptitude
profesional (Cap)

1

35

14

TELEFORMACIÓN: 6 Grupos; 690 horas e 12 alumnos
Nº grupos Nome Curso

Horas

Alumnos

1

Réxime económico fiscal
da cooperativa

180

1

2

Inglés A2

210

3

2

Inglés B1

210

2

1

Marketing 2.0

90

3

Programas Plurirrexionais

Realizáronse 7 cursos, cun total de 219 horas lectivas e 73
alumnos participantes.
Correspondéronse á convocatoria de Programas Plurirrexionais de Formación dirixidos aos profesionais do sector
agroalimentario, subvencionados polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, e solicitado por
Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Formación Bonificada
Realizáronse 2 cursos: “Alimentación e seguridade alimentaria. Protocolos de calidade”, cun total de 20 horas
lectivas e 30 alumnos participantes.
Correspondéronse cos créditos dos que dispoñen as empresas para a formación dos seus traballadores, xestionados
pola Fundación Tripartita para a Formación no Emprego.
Nº grupos Nome Curso

Horas

Alumnos

1

International Business
English

60

1

2

Marketing e Vendas
para tendas agrarias

70

22

1

Certificado de aptitude
profesional (Cap)

35

2

2

Excelencia na xestión
cooperativa

32

16

1

Tecnoloxía do xeado
artesán

22

3

Programa Integrado para a Formación no Emprego
En 2013, AGACA puxo en marcha o Programa Integrado
para a Formación no Emprego HORTA COOP EMPREGA,
financiado pola Consellería de Traballo e Benestar.
Co obxectivo de facilitar o asesoramento, a información
e a formación necesarias para conseguir a inserción laboral dos participantes, o programa rematou en 2014 e nel,
participaron 60 persoas desempregadas de tres zonas de
produción hortícola: O Salnés, O Rosal e O Ribeiro.
Orientado ao sector de produción hortícola, formouse aos
participantes no manexo básico dunha explotación, nos
cultivos, e nos sistemas de comercialización. Contouse co
apoio das cooperativas desas zonas, que ademais necesitan incrementar o volume de produtos dispoñible para as
súas canles de comercialización.

Asistencia Técnica do
MAGRAMA
As accións desenvolvidas dentro do Programa de Asistencia Técnica 2014, aprobado nun Convenio Específico de Colaboración entre o MAGRAMA e Cooperativas
Agro-alimentarias, para a execución de actuacións en materia de asistencia técnica e de fomento da integración
cooperativa, foron:
• Plan de fomento da competitividade: apoio a procesos
concretos de intercooperación económica ou estrutural.
• Auditorías enerxéticas.
• Cálculo de pegada de carbono.
• Observatorio Socioeconómico do cooperativismo agrario español.
• Plan de fomento da innovación nas cooperativas.

Plan de fomento da competitividade: apoio a procesos concretos de intercooperación económica ou
estrutural
Obxectivos:
• Sensibilizar sobre a importancia de impulsar procesos
de cooperación empresarial como ferramenta para a
mellora do redimensionamento estrutural e, por tanto,
da competitividade das empresas cooperativas agrarias.
• Dinamización, análise e asistencia técnica a proxectos
concretos de cooperación empresarial.
Accións desenvolvidas:
• Fusión de:
ICOS S. Coop. Galega
INDEGA S. Coop. Galega

Traballos desenvolvidos no proceso
de fusión:
• Asesoramento técnico na posta en marcha do proxecto
de fusión, coordinando e dinamizando as reunións.
• Elaboración do proxecto de fusión, estudos e documentación necesaria nas distintas fases do proxecto.
Resultado:
• Creación dunha nova cooperativa, que conserva a denominación de ICOS S.Coop.Galega e que integra a todos os socios e recursos das cooperativas participantes
no proxecto.
• Apoio ao proceso de intercooperación entre as cooperativas hortícolas da zona de Cambados: HORTUMIA
SAT e HORSAL S.Coop.
Traballos desenvolvidos no proceso de
intercooperación:
• Asesoramento técnico na posta en marcha do proxecto,
coordinando e dinamizando as reunións.
• Realización dun estudo de viabilidade, contemplando
os requirimentos mínimos dun proxecto de integración
empresarial.
Conclusión:
• Valoración positiva do traballo no proceso de integración de ambas cooperativas e continuidade do proxecto.

Auditorías enerxéticas
Son o seguinte paso da diagnose enerxética.
Obxectivos:

COOPERATIVA DO CAMPO DE SILLEDA S. Coop.
Galega

• Identificar os consumos enerxéticos térmicos, eléctricos
e de iluminación rexistrados durante o proceso produtivo da fabricación de pensos.

CUMA VAL DO CANDÁN S. Coop. Galega

• Establecer un consumo medio.
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• Identificar as medidas de aforro e eficiencia enerxética.

• Recoméndase acudir a un experto externo que asesore
ás cooperativas na mellor opción.

Accións desenvolvidas:
• Auditorías enerxéticas en 4 cooperativas de horta.

Cálculo de pegada de carbono

• Auditorías enerxéticas nunha cooperativa con fábrica de
pensos.

Obxectivos:

Traballos desenvolvidos:
• Estudo exhaustivo do grao de eficiencia enerxética da
instalación produtiva.
• Análise dos equipos consumidores de enerxía, hábitos
de consumo e posibles deficiencias enerxéticas.

• Estudar e promover o uso das mellores técnicas dispoñibles para a redución das emisións de Gases de Efecto
Invernadoiro (GEI).
• Avaliación das melloras ambientais introducidas tras a
redución das emisións.
Traballos desenvolvidos:

• Asesoramento en canto ás accións idóneas para optimizar o consumo en función do potencial e aforro, a facilidade de implantación e o custo de execución de cada
proposta de mellora.

• Finalización das tarefas iniciadas dentro do proxecto
ECOLACTO no sector lácteo, incluíndo ás explotacións
gandeiras e á industria para coñecer a pegada de carbono das explotacións gandeiras de leite.

• Canalización das inquedanzas das cooperativas arredor
dos servizos de enerxía eléctrica e das enerxías alternativas.

• Tivemos, como colaboradores técnicos, a Facultade de
Veterinaria da USC-Lugo e o CIAM.

• Organización dunha Xornada impartida por técnicos de
EnergyLab e BioQuat para informar ás cooperativas sobre
as posibilidades da compra conxunta de electricidade.

Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo
Agroalimentario Español (OSCAE)

• Participaron 14 cooperativas con fábrica de pensos que
previamente proporcionaran datos dos seus consumos
anuais de electricidade para acadar unha aproximación
do consumo do grupo.
• As cooperativas poden contratar a subministración
de electricidade no mercado liberalizado co provedor
que desexen, pero poucas teñen a capacidade de facelo individualmente porque carecen de información
ou da preparación técnica necesaria en aspectos tan
complexos.

O OSCAE achega unha visión conxunta das cooperativas
agroalimentarias de España mediante a elaboración dun
informe que avalía as principais características das mesmas. Neste contexto, compáranse as cooperativas das
respectivas comunidades autónomas co total de España
e coas industrias agroalimentarias.
Obxectivos:

Conclusións:

• Obter datos socioeconómicos que permitan coñecer a
realidade do cooperativismo agroalimentario e observar a súa evolución mediante un sistema que facilita a
actualización periódica dos datos de partida.

• Aconsellouse realizar unha negociación individual coas
comercializadoras dada a complexidade da estrutura do
mercado eléctrico, a inexperiencia no mercado libre e a
pouca transparencia das comercializadoras.

• Potenciar a súa imaxe e proxección social, servindo,
ademais, de valiosísima ferramenta de traballo e de definición estratéxica para as propias sociedades cooperativas e os seus xestores.

Traballos desenvolvidos:
• Dende xullo ata setembro actualizouse o Directorio de
Cooperativas Agroalimentarias de España, que forma
parte da liña de actuación do OSCAE. Completouse a
base de datos con 80 cooperativas de primeiro grao e
6 de segundo. Con respecto a 2013, déronse de baixa 6
entidades e activáronse 4.

Plan de fomento da innovación nas cooperativas
Obxectivos:
• Facilitar os procesos de Innovación nas cooperativas
agroalimentarias socias.
• Consolidar o I+D+i como obxectivo estratéxico para o
cooperativismo agrario.
• Fomentar a colaboración con redes e plataformas de
I+D+i galegas.
• Difundir información de interese para as cooperativas, aplicable a PEMES e especialmente ao sector agroalimentario.
• Achegar apoio técnico e acompañar ás cooperativas
que o soliciten na identificación das necesidades de innovación.
Traballos desenvolvidos:
• Participación en redes de colaboración como xeito de
dinamizar as canles de información e contribuír a facer
viables os intereses na I+D+i das nosas cooperativas.
• Fortalecemento e consolidación dunha imaxe de cara a organismos do Sistema de Ciencia e Innovación de máxima utilidade para participar nas súas axudas cando sexa preciso.
• Seguimento dos programas de axudas, de xornadas formativas ou divulgativas.
• Elaboración do boletín electrónico “NOVAS I+D+i
AGACA” e divulgación do Boletín “I+D+i Cooperativas
Agro-alimentarias”. Recíbeno 40 cooperativas.

• Divulgación sobre Innovación agroalimentaria na revista
COOPERACIÓN GALEGA e na web de AGACA.
• Apoio técnico. En 2014, máis de 35 cooperativas socias
solicitaron información e/ou asesoramento.
Durante 2014 colaborouse activamente
con:
• Centro Tecnolóxico Alimentario (CETAL): AGACA participa como membro no seu padroado.
• Cooperativas Agro-alimentarias de España. A participación no Grupo de Traballo InnovAcción facilita a comunicación con posibles colaboradores no ámbito estatal.
Redifusión do Boletín “I+D+i Cooperativas Agro-alimentarias” (www.saecoop.com/boletinidi.htm)
• Clúster Alimentario de Galicia. O CLUSAGA acolle na
súa estrutura á PTGAL (Plataforma Tecnolóxica Galega
Agroalimentaria), como espazo de creación e fomento
da innovación no sector.
Proxectos:
• PRODILACT. Mellora na loxística da xestión de pensos.
Convocatoria da Consellería do Medio Rural 2012. Participación das cooperativas LÁCTEAS. Desenvolvemento
por parte da Universidade de Santiago de Compostela.
• TOPEGAL (Tomates e Pementos de Galicia): “Valorización das variedades tradicionais de tomate e pemento a
través dunha mellora da súa xenética e do seu manexo,
de cara á comercialización dun produto de alta gama”.
Participan CIAM, Melisanto, Hortoflor2, Horta de Galicia, Hortumia e Horsal.
• ECOMEAT: “Estudo sobre as emisións de CO2 no Manexo das Explotacións e Avaliación dos distintos produtos Transformados no sector de vacún de carne de
Galicia”. Participan CTC, Artesáns Gandeiros, Aira, Icos
e Proterga.
• H2020 ResFarm: Desenvolvemento e implementación
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de instrumentos financeiros para a mobilización de inversións en enerxías renovables no sector agrario. Entidade promotora: UPA-Unións Agrarias. Participan: UDC,
INEGA.

Asesoría Xeral
Asesoría Xurídica
Este servizo facilita a resolución das diversas consultas relacionadas coa actividade cotiá das cooperativas agrarias
que continuamente chegan á Asociación. As máis reiteradas, en 2014, estaban relacionadas cos problemas sociais
(altas, baixas).
AGACA é practicamente a única fonte de información e
asesoramento das cooperativas en aspectos fiscais e xurídicos que lles afectan de xeito especial. Destaca a relevancia e o alto número de informes e xestións desenvolvidos.
Ademais de asesoramento xurídico, tamén se elaboraron
os estatutos sociais de varias cooperativas agrarias e de
explotación comunitaria da terra, segundo a Lei de Cooperativas de Galicia 5/98.

Tramitación de axudas e subvencións
As entidades asociadas reciben información permanente
das axudas e apoios públicos de interese e das que se
atopan en vigor, sendo frecuente que cooperativas interesadas en descentralizar a tramitación das distintas axudas
ou con medios administrativos insuficientes adoiten solicitar o desenvolvemento desta tarefa a AGACA.

En 2014 publicáronse na web máis de
100 resumos de Ordes de Axudas
O Servizo de Información de axudas e subvencións ofrecido a través da web supón un acceso moi cómodo a esta

Carlos Ares é o responsable do
Sector Lácteo, Axudas e Asistencia Técnica
información: un buscador avanzado permite filtrar a información por criterios e areas temáticas e cada axuda conta
cunha ficha resumo con información de contacto dos organismos convocadores, documentos asociados e prazos
de solicitude e vixencia, facilitando a consulta en tempo
real. http://www.agaca.coop/gl/axudas_listado.asp
Tamén se realizan envíos por correo electrónico das alertas
e resumos das Ordes de axudas e subvencións publicadas.

Axudas da PAC
En 2007 AGACA asinaba un convenio de colaboración coa
Consellería do Medio Rural a través do Fondo Galego de
Garantía Agraria (FOGGA) co obxecto de colaborar na
xestión e tramitación das axudas da PAC.
En 2014, 16 cooperativas solicitaron a tramitación da Solicitude Unificada da PAC e as axudas do Contrato de Explotación Sustentable (CES) dos seus socios; un total de
1.150 agricultores galegos por un importe de 9,8 millóns
de euros.

A través deste convenio, o FOGGA impartiu un curso de
formación e actualización de formadores, dirixido ao persoal das cooperativas que tramitaron as axudas da PAC.

Apoio á xestión e á contabilidade

Informouse ás cooperativas de que, tras a sentenza de 2702-2014 do Tribunal de Xustiza da Unión Europea declarábase nulo o imposto sobre as vendas polo miúdo de
determinados hidrocarburos, o chamado céntimo sanitario, que gravaba os carburantes obrigando ao Estado a
restituílo.Tamén se asesorou e se tramitaron numerosas
solicitudes de devolución.

Área Fiscal
Para que cooperativas, seus socios e o resto de clientes
poidan cumprir as obrigas fiscais en prazo e forma e de
xeito que resulten máis favorables, analízase o impacto
das diferentes operacións económicas:
David Vila, responsable do Asesoramento Contable, Laboral e Fiscal a cooperativas, Hortensia García e María
F. Baamonde, técnicos do departamento.
Entre os obxectivos perseguidos polos servizos de asesoría integral, atópanse:

• Asesórase previamente sobre a forma xurídica que mellor se adapte aos recursos e necesidades dos clientes
(SAT, cooperativa, CB etc.).
• Constitución de sociedades. Presentación de documentación ante as Administracións.

• A procura dunha redución do custo fiscal, sempre dentro do cumprimento da normativa tributaria.

• Apoio ao cliente na toma de decisións mercantís para o
inicio da actividade.

• Levar unha contabilidade ao día que sirva de instrumento de control e xestión, proporcione información útil e e
permita analizar a situación laboral co fin de aclarar as
situacións e que aseguren o cumprimento da normativa,
sen renunciar a posibles beneficios.

• Informes periódicos e control de impostos.

• Atender todas as necesidades dende un trato personalizado, eficiente e rápido.
Como noutros anos, ofreceuse asesoramento especifico ao persoal das cooperativas que realizan este servizo
para os seus socios e sobre o manexo da páxina web e
dos seus formularios para solicitar ou seguir a tramitación,
por Internet, das solicitudes de devolución extraordinaria
das cotas do imposto sobre hidrocarburos satisfeitas ou
soportadas por explotacións agrarias e cooperativas que
prestan servizos de maquinaria con ocasión das adquisicións de gasóleo.

• Estudo, confección e presentación, anual, trimestral ou
mensual, das declaracións-liquidacións dos distintos
modelos:
• Imposto sobre o Valor Engadido. Mod. 303 + Mod. 340
+ Mod. 390
• Retencións arrendamento locais. Mod.115 + Mod.180
• Retencións. Mod. 123 + Mod. 193
• Confección Imposto pagos a conta. Mod. 111+ Mod.190
• Pago Fraccionado I. Sociedades. Mod. 202
• Declaración Operacións superiores a 3.005,06 euros.
Mod. 347
• Declaración Operacións Intracomunitarias. Mod. 349
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• Solicítase a ordenación e clasificación de documentación co fin de confeccionar a contabilidade.
• Elabóranse as contas anuais mostrando a imaxe real das
empresas.
• Lexitímanse os libros e depósito das contas anuais nos
rexistros oficiais.
• Preséntanse as contas anuais ao Consello Reitor e
Asemblea.
• Infórmase e tramítanse obrigas formais.
Tomás Gómez é o responsable do Servizo de Asesoría en
Ourense
• Declaración de I. Sociedades. Mod. 200
• Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de viño e bebidas fermentadas. Mod. 553
• Imposto sobre alcohol e bebidas derivadas (Venda de
bagaño para elaboración de augardentes) Mod. E21.
• Altas e baixas e variacións de datos no censo de obrigados tributarios. Mod. 036
• Xestión da Dirección Electrónica Habilitada (DEH).
• Inspeccións Tributarias: asistencia, contestación a requirimentos, liquidacións e recursos en todos os Impostos
do noso ámbito de actuación.
En 2014, prestáronse este tipo de servizos a 31 cooperativas, 11 SATS, 18 Comunidades de Montes Veciñais de
Man en Común e 16 entidades doutro tipo (asociacións,
sociedades civís, sociedades limitadasetc.)

Área contable
Xestiónase a administración contable das cooperativas
realizando a contabilidade e identificando e preparando
informacións no ámbito da xestión, para que os directivos
poidan tomar as mellores decisións:

• Colabórase na realización de informes económicos,
contables, administrativos (para administracións), empresas auditoras e outras entidades.
En 2014, presentáronse estes servizos a 31 cooperativas,
11 SATS, 18 Comunidades de Monte Veciñais en Man Común e 12 entidades de outro tipo (asociacións, sociedades civís, sociedades limitadas etc. )

Área Laboral
No relativo aos aspectos laborais e da Seguridade Social,
producíronse importantes cambios. Realizáronse as seguintes tarefas:
• Xestión laboral polo sistema RED.
• Realizacións de nóminas e contratos, liquidacións dos
traballadores.
• Elaboración de seguros sociais (boletíns cotización tc1,
tc2).
• Liquidación de cotas á Seguridade Social.
• Aplicación e actualización de convenios e normas laborais.
• Inscrición de empresas na Seguridade Social e posteriores modificacións.
• Contratos de traballo, prórrogas e renovacións, estu-

dando as distintas modalidades e posibles subvencións
e bonificacións.
• Inspeccións laborais: asistencia, defensa, contestación a
requirimentos, liquidacións e recursos.
• Estudos de custos de persoal. Indemnizacións.
• Partes de enfermidade e accidente.
• Mutuas de accidentes.
• Conciliación ante o SMAC.
• Asistencia a Xuízos no Xulgado do Social.
En 2014 prestáronse este tipo de servizos a 21 cooperativas, 11 SATs e 13 entidades doutro tipo (asociacións, sociedades civís etc.).

Outros servizos
Tamén se prestaron outros servizos administrativos solicitados polas cooperativas e empresas agrarias, relacionados coa xestión das entidades socias e relacionados dalgún xeito cos anteriores.
• Constitución e legalización de sociedades.
• Adaptacións, fusións e transformación de sociedades.
• Redacción de actas do Consello Reitor.
• Redacción de certificados de Xuntas.
• Contratos de compra-venda.
• Libro de socios e actas.
• Selección de persoal para as empresas que o soliciten

Comercialización e
Internacionalización
Proxectos Comunitarios
En 2014 iniciouse o “Programa para o emprendemento e
fomento do liderado das mulleres nos órganos de decisión

das sociedades cooperativas do sector agroalimentario”,
dentro do convenio de colaboración entre o Ministerio
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e Cooperativas
Agro- Alimentarias de España, financiado polo Ministerio
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, e polo Mecanismo Financeiro do Espazo Económico Europeo (EEA)
para o período 2009-2014, no que participa AGACA.
A desenvolver entre 2014 e 2015, consiste en identificar
empresas cooperativas nas que iniciar e amplificar un proceso de incremento e mellora da participación das mulleres nos Consellos Reitores das Cooperativas a través de
accións de formación e de sensibilización. O programa
está dirixido a mulleres socias cooperativistas ou mulleres
vinculadas á cooperativa.

¿Que pode facer a cooperativa polas
socias para aumentar a calidade de
vida e poder conciliar a vida
profesional coa persoal e familiar?
En 2014 a cooperativa beneficiaria foi Feiraco (Ames),
onde se celebrou o “Taller Emprendemento para a dinamización de novos proxectos”. Foron tres xornadas (12
horas en total), durante o mes de xullo, nas que técnicos
de AGACA trataron de responder á pregunta ¿que pode
facer a cooperativa polas socias para aumentar a calidade
de vida e poder conciliar a vida profesional coa persoal
e familiar? O obxectivo é levar a cabo un proceso de dinamización de accións emprendedoras nas zonas rurais
como fonte de explotación de novas oportunidades de
emprego no medio rural. En particular, no que se refire
á prestación de servizos sociais asistenciais no sector de
atención ás persoas dependentes
En 2015 prevense máis actividades en Feiraco (Ames),
Condes de Albarei e Horsal (Cambados).

Internacionalización e Feiras comerciais
AGACA contribúe á mellora competitiva das cooperativas
socias a través dos seus servizos de Apoio á Promoción
Comercial conxunta. Con este programa, impúlsase a par-
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ticipación das cooperativas en feiras, misións comerciais e
todo tipo de accións de promoción.
O impulso ao marketing dos produtos agroalimentarios
resulta hoxe en día vital de cara á consolidación da súa
cota de mercado nacional e apertura ao comercio exterior, que supón o reto das cooperativas na actualidade.
Neste sentido, AGACA quere exercer de punto de encontro para impulsar actividades de promoción conxunta
entre as cooperativas, que aumenten a rendibilidade e reduzan o risco de inversión á hora de emprender este tipo
de actuación estratéxica para a actividade comercial das
cooperativas.
En 2014 desenvolvéronse distintas actividades en colaboración coas cooperativas socias:
Participación en Feiras
• Xantar Ourense. Febreiro 2014. Participouse na Feira co
arroupo do stand multisectorial instalado polo Consello
Galego de Cooperativas.
• Fórum Gastronómico 2014. As cooperativas compartiron
espazo co stand do Consello Galego de Cooperativas.
• Expo-Ordes. Participaron 8 cooperativas. Fomos convocados pola Mancomunidade de Concellos da Comarca
de Ordes, sendo a primeira vez que se participa neste
evento.
• Feira Internacional Semana Verde de Galicia – Silleda.
Xuño 2014. Tamén en colaboración con COGACO, asistiron unha vez máis a esta edición, en torno a 10 cooperativas socias.
• Menú Cooperativas de Galicia (Grupo Gourmand). Participaron 16 cooperativas.
Xornadas gastronómicas
• Organizaranse dúas xornadas gastronómicas na Cidade da Cultura (maio) e Salimat Silleda (xuño). Os pratos dos menús foron elaborados por cociñeiros galegos
de recoñecido prestixio, pertencentes ao grupo Galicia
Gourmand.

• Tamén se elaborou un bodegón de produtos cooperativos, co obxecto dunha maior visualización, nesas xornadas gastronómicas.
• Editouse un libro receitario, con receitas sinxelas elaboradas a base de produtos das cooperativas participantes, explicadas de modo claro e todas elas ilustradas
coa fotografía do resultado final.
• Ademais, os restaurantes socios do Grupo Galicia Gourmand incluíron durante un mes, na súa carta habitual, un
menú composto por pratos elaborados a base de produtos das cooperativas participantes.

Misión comercial Alemaña
Outubro 2014. No mes de marzo, un grupo de 9 cooperativas socias tivo a iniciativa de poñer en marcha unha
misión comercial directa a Alemaña, co apoio financeiro

da Consellería de Traballo e Benestar, e a coordinación
técnica de AGACA.
II Edición do Programa formativo de comercialización
e internacionalización de Pemes e cooperativas do
sector alimentario
Do 6 de marzo ao 10 de abril de 2014, por segundo ano
consecutivo e financiado pola Rede Eusumo (Consellería
de Traballo e Benestar), celebrouse este programa formativo, organizado por AGACA e impartido por docentes do
Máster de Comercio Exterior (MASCOMEX) da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Proxecto TESLA
• Obxectivo: coñecer e estender as mellores prácticas dispoñibles para a eficiencia enerxética no sector agroalimentario.
• Dirixido a cooperativas agroalimentarias (adegas, almazaras, fábricas de pensos, centrais hortícolas) cun importante consumo enerxético na transformación das materias primas.
• Desenvolvido nas Comunidades de Euskadi, Aragón,
Andalucía, Castela e León, Castela A Mancha, Cataluña,
Estremadura, Valencia e Galicia.
• Duración prevista: dous anos.

Dividiuse en dous bloques: Estratexias de marketing en
mercados internacionais para Pemes e Cooperativas e
xestión de operacións internacionais en Pemes cooperativas. Participaron arredor de 10 cooperativas.

Enxeñería e
Desenvolvemento Sostible
Enxeñería
A pesar de que en 2014 continuou a retracción das inversións en equipamentos produtivos, na área de enxeñería
estudáronse as inquedanzas e os proxectos das cooperativas; fixéronse estudos previos de instalacións en fábricas
de pensos e rematáronse dous informes de instalacións
para almacéns de fitosanitarios.

• Proceso: fíxose o estudo preliminar dos sectores produtivos. En Galicia centráronse os traballos de auditoría nunha fábrica de pensos. Con todos os datos dispoñibles, editarase unha guía das Mellores Técnicas
Dispoñibles (BAT) para fomentar o aforro nos consumos de enerxía.
• Financiado pola UE.
Proxecto europeo SUCELLOG
• Obxectivo: impulsar a creación de centros loxísticos de
biomasa na agroindustria, que tenta estender a participación do sector agrario na subministración sostible
de biomasa de orixe agrícola, fomentando os Centros
Loxísticos nas agroindustrias como complemento a súa
actividade produtiva normal.
• Dirixido á agroindustria.

Ademais, preparáronse os estudos de viabilidade económico-financeira para catro fábricas de pensos, cos seus
correspondentes expedientes de subvención.

Desenvolvemento sostible
En resposta ás demandas das cooperativas sobre a aplicación de medidas de aforro e eficiencia enerxética, traballouse en distintos proxectos:

• Desenvolvido nas Comunidades de Aragón, Castela-León, Cataluña, Estremadura e Galicia.
• Duración prevista: tres anos
• Proceso: con datos de inventarios agrícolas e enquisas
directas elaborouse un mapa de cada Comunidade coa
distribución das fontes e as cantidades de cada tipo de
biomasa aproveitable, avaliándose os sectores agroin-
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arrefriado do leite; o control dos consumos do tractor,
as medidas a aplicar nos invernadoiros etc. Tamén se estudaron as enerxías renovables (minieólica, biomasa, solar térmica) e a súa posible utilización nas explotacións
gandeiras.
Iniciativa colectiva “Granxa Familiar”
• Orixe: nace a partir dunhas investigacións do Instituto
Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia
(GIS-TIDEGA) da USC e a colaboración de Feiraco.
• Obxectivo: traballar directamente coas familias produtoras na promoción dos produtos galegos de calidade
Mario Fernández (esquerda), responsable do departamento de Enxeñería e Desenvolvemento Sostible e
Manuel Pedreira, técnico do mesmo
dustriais e determinando os máis axeitados para habilitar un centro loxístico de biomasa.
• Financiado pola UE.

ofertados e que os clientes poden apreciar in situ visitando as granxas. Trátase duns produtos de agricultura
familiar netamente natural, coidada con esmero e moi
lonxe da produción industrial.
• Dirixido a familias agrarias que tradicionalmente practican o policultivo e a multifuncionalidade rural que no
pasado destinaban a súa produción basicamente ó autoconsumo familiar e que actualmente están en disposi-

Xornadas
• Participouse nunha Xornada de traballo con 20 gandeiros de Cantabria, Asturias e Galicia que están nun grupo
de investigación da EPS-Lugo para facer seguimento de
producións e control de custos nas explotacións.
• Avaliáronse os diferentes procesos, instalacións e equipos que se poden utilizar nas explotacións para diminuír
os consumos eléctricos, aplicando medidas de aforro e
eficiencia enerxética e tamén se analizou a factura eléctrica, as diferentes tarifas que existen e ás que se pode
acceder, o termos de potencia e a enerxía reactiva.
• Con convocatoria do Concello da Estrada, tamén se
participou nunhas xornadas para espallar a importancia
do aforro enerxético nas explotacións gandeiras: a diminución dos custos eléctricos na corte, no muxido e

ción de introducir no mercado dita produción.
• Desenvolvido en Galicia.
• Proceso: visitáronse as 24 explotacións que compoñen
o grupo GranxaFamiliar para coñecer as súas experiencias, inquedanzas e visión do futuro da agricultura familiar na busca do desenvolvemento sostible.
• Conclusións:
Necesidade de desenvolver un marketing conxunto.
Incidir na imaxe exterior da agricultura familiar.
Dar a coñecer o proxecto aos posibles consumidores.
Facilitar as achegas dos produtos ao mercado valorizando a páxina web e mellorando así a economía das explotacións.

Calidade e Seguridade
Alimentaria

bro de 2012), como esquema de certificación de calidade a efectos do Real Decreto 202/2012, de 23 de xaneiro,
sobre a aplicación a partir do 2012 dos pagos directos á
agricultura e á gandería.
Pretende dotar de protocolos para o autocontrol dos diferentes puntos críticos que se dan na produción de leite
na explotación, cos obxectivos de producir un leite san,
seguro, obtido baixo unhas determinadas condicións de
produción (respectando o benestar animal e coidando o
medio ambiente) e, de axudar a xestionar os recursos produtivos para acadar maiores rendementos diminuíndo os
custos de produción.

María Rey (centro), responsable de Calidade agroalimentaria e Innovación, con María Pardo e Antonio
Iglesias, técnicos de Calidade

En 2014, cinco cooperativas (Agroganadera de Sarria, Cusoviame, Agraria Comarcal Ordes, Poluga e Melisanto)
cun total de 96 explotacións leiteiras mantiveron este selo
de calidade.

En 2014 traballouse principalmente en cinco áreas:
• Renovación da certificación do Referencial de Leite de
Vaca Certificado de Cooperativa.
• Implantación da certificación baseada na Guía de Prácticas Correctas de Hixiene.
• Tramitacións de Rexistros Sanitarios con sendas implantación de Sistemas de Análise de Perigos e Puntos de
Control Crítico (APPCC).
• Tramitación da axuda destinada á implantación ou mellora dos sistemas de rastrexabilidade en entidades asociativas do sector hortofrutícola.
• Implantación de GLOBALGAP en cooperativas hortícolas.

Leite de Vaca Certificado de Cooperativa
Dende hai 11 anos desenvólvese o programa de “Leite de
Vaca Certificado de Cooperativa”, téndose implantado,
ata o momento, en 14 cooperativas e máis de 500 explotacións leiteiras.
O RLVCC está recoñecido mediante Resolución do 19 de
setembro de 2012 (DOG núm. 191, do venres 5 de outu-

Realizáronse 200 auditorías internas nas explotacións (frecuencia semestral tal como reflexa o regulamento xeral do
RLVCC na súa edición 5), 100 visitas rutineiras, 100 controis
de velocidade de arrefriado en tanques de refrixeración e
revisións de limpeza dos circuítos de muxido e máis de 200
controis de potabilidade das augas cloración/peróxidos.

Implantación da Certificación baseada na guía de
prácticas correctas de hixiene
Lácteo
En febreiro comezouse a implantar a certificación “Leite certificado de AGACA baseado na Guía de Prácticas
Correctas de Hixiene” en 200 explotacións gandeiras de
vacún leiteiro das cooperativas Icos, Agroganadera de Sarria, O Xeixo, O Pereiro, Central de Frades, Campodeza,
O Rodo, Codegui e en explotacións subministradoras de
Celega e Celta.
Isto permítelle demostrar ao gandeiro -primeiro elo da
cadea de produción láctea-, a capacidade en ofertar produtos sans e seguros obtidos baixo unhas boas prácticas
(trazabilidade, alimentación, manexo do gando, benestar
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animal etc.) e dispoñer de estruturas empresariais rendibles e capaces de adaptarse aos novos retos.

Cuestionario de calidade e hixiene alimentaria.

Realizáronse máis de 300 auditorías internas nas explotacións e máis de 200 controis de potabilidade de augas.

Entrevistas co persoal traballador e observacións directas do técnico durante a visitas.

Horta

Análise de toda a información para coñecer a situación
da empresa no ámbito da trazabilidade, calidade e
hixiene alimentaria.

Para garantir o nivel de seguridade alimentaria nos cultivos de horta é necesario expoñer de xeito integrado dende o lugar de produción ata a posta no mercado, onde
todos os participantes da cadea alimentaria deben garantir a seguridade alimentaria mediante prácticas de APPCC
(Análise de Perigos e Puntos de Control Críticos) e trazabilidade dos produtos. A trazabilidade e os rexistros deben
reflectir a implantación destas producións.
Desde a aparición do Regulamento 178/02 de Seguridade
Alimentaria e posteriormente o Paquete Hixiene (Regulamento 852/04), as cooperativas fixeron un grande esforzo
de adaptación á normativa dado que, cada vez, son maiores as esixencias do mercado en canto a cumprimento de
protocolos de xestión de calidade de produto e/ou xestión de calidade na industria agroalimentaria, o cal provoca dificultades para o seu cumprimento e adaptación.
Por ese motivo, dende AGACA estamos a desenvolver un
proxecto para fomentar a aplicación dos procedementos
para o aseguramento da trazabilidade, a hixiene e a calidade da produción como peza clave da seguridade alimentaria. Estase a traballar con seis cooperativas de horta
e as súas explotacións; dependendo de cada explotación
estudada, trabállase con diferentes cultivos (leituga, tomate, xudía verde, cebola etc.).
Fases do proxecto:
Estudo inicial das cooperativas e explotacións en temas
de hixiene, trazabilidade, aplicación de fitosanitarios,
APPCC etc., mediante:
Visitas ás instalacións de manipulación das explotacións
e das cooperativas.

Estudo de documentación.

Implantación das Boas Prácticas Agrícolas, de cara á implantación do protocolo de calidade de produto. Esixe:
Unha avaliación inicial do cumprimento da normativa.
Fixar o plan de infraestruturas e equipamentos, procedementos e rexistros e capacitación do persoal.
As visitas as explotacións serven para coñecer o avance
das propostas realizadas e da adopción das melloras en
trazabilidade, aplicación de fitosanitarios, hixiene etc.,
preparatorias da auditoría interna con vistas á posible certificación.
As cooperativas e explotacións hortícolas que superaran
as auditorías internas previas poderán acceder á obtención da certificación de produto, emitida por unha entidade independente.

A implantación de sistemas
de seguridade alimentaria
esixe o desenvolvemento de
procedementos que permiten
controlar as condicións operativas
no centro de manipulación de horta
para verificar que as condicións de
hixiene, prácticas de produción,
boas prácticas agrícolas, e
tecnoloxía son favorables para
a produción de
alimentos seguros

Rexistro sanitario. APPCC
Xunto coa tramitación do Rexistro Sanitario, asesórase
ás cooperativas agroalimentarias no desenvolvemento
dos manuais de APPCC.
• En 2014 asesorouse a 14 cooperativas lácteas primeiro compradoras, 1 centro lácteo e un transportista de
Celega.
• Realizouse a avaliación do proceso de recollida, toma
de mostras, transporte de leite, limpeza e desinfección dos camións, nas empresas contratadas polas
cooperativas primeiro compradoras para o transporte
do leite.
• Redactouse e asesorouse na implantación do manual
de puntos de control crítico (APPCC) na fábrica de
pensos de San Mamed de Nodar.
• Asesorouse a Bodegas Eidosela na implantación da
trazabilidade.

Tramitación de axudas en rastrexabilidade
En 2014 asesorouse na tramitación da solicitude de
axudas para a mellora e implantación de sistemas de
rastrexabilidade en entidades asociativas do sector hortofrutícola a Postoiro, Icos, Melisanto, Hortoflor, Terras
da Mariña, Almoga, Horsal e Hortumia.

GLOBALGAP
En conxunto co departamento de enxeñería comezouse a implantar a norma Globalgap nas cooperativas
Postoiro, Icos, Melisanto, Hortoflor 2, Terras da Mariña
e Almoga.

Informe sobre a xestión
e o estado económico do
cooperativismo agrario en
Galicia
O XVII Informe sobre a Xestión e o Estado do Cooperativismo Agrario en Galicia, como os anteriores, xira arredor da necesidade de coñecer a realidade das empresas
cooperativas galegas polo miúdo, a súa dimensión, actividades principais, influenza territorial, niveis produtivos,
aspectos internos: socios, órganos sociais, cuestións laborais, nivel formativo etc., que permiten esbozar o contexto
e articular prácticas efectivas á hora de acadar a solidez
necesaria para afianzarse nun contorno nacional e internacional tan agresivo como o actual.
Concíbese, como outro punto de apoio dirixido ás cooperativas en prol da súa solvencia, e como un marco de
referencia contextual que facilite o entendemento do escenario cooperativo a todo o resto da sociedade.
A mostra tomada para o estudo, segundo o procedemento estatístico aplicado, engloba 51 cooperativas agrarias
socias de AGACA, representativas da totalidade de sociedades agrarias existente en Galicia.
Conclusións. Análise Xeral do Cooperativismo Agrario en Galicia
Datos xerais
• Diminúe o número medio de socios das cooperativas da
mostra nun 16% con respecto a 2010, acadando os 214
cooperativistas.
• Descende nun 8%, o número medio de traballadores en
2011. A media por cooperativa sitúase nas 11,8 persoas.
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• As cooperativas vitivinícolas posúen a porcentaxe
máis elevada de socios maiores de 55 anos, o 44%,
pero tamén teñen a cantidade de xente nova máis
alta dos tres sectores, co 30% menor de 40 anos. Este
dato é interesante, xa que durante o último quinquenio eran as cooperativas que menos socios novos tiñan.
Emprego

Ruth Rodríguez (esquerda), responsable de Estudos Socieconómicos e Igualdade, Comercialización e Internacionalización, con Sandra Rey, bolseira de apoio técnico
• Retrocede un 4% a cifra media de facturación das empresas da mostra en 2011, acádanse os 4,9 millóns de
euros.
Consecuencias
Unha consecuencia da crise económico-financeira é a obtención de peores marcas que no ano precedente. Hai
unha cooperativa menos ocupando o primeiro posto da
clasificación do Ardán; redúcese a facturación media no
4% e, polo tanto:
• Xérase menos riqueza.
• O 20% das cooperativas agrarias analizadas posúe a facturación meirande de todas as empresas do concello no
que se asentan (o 18% menos que en 2010).
Perfil do cooperativista
• O perfil medio do cooperativista agrario en 2011 é dun
varón cunha idade media de 40 a 55 anos.
• As mulleres teñen unha presenza maioritaria nas cooperativas de horta e flor (68%), mentres que en gandería e
viño teñen menor representación (46 e 31%, respectivamente).

A porcentaxe de contratos fixos case quintuplica a de
contratos temporais, que acada só o 18% do total do
emprego directo xerado polas sociedades estudadas.
• En comparación con 2007, as contratacións fixas aumentaron nun 11%.
Órganos sociais
• O número medio de conselleiros por sociedade ascende a 6. A maior cifra acádase no sector do viño
(7 membros). Polo que se refire ao número de socios
que representa cada conselleiro, a media sitúase en
33 cooperativistas.
• No que respecta á presenza feminina no órgano directivo da cooperativa, segundo a mostra, só o 13%
dos membros do consello reitor son mulleres. Por
sectores de actividade, dáse unha maior presenza na
produción e comercialización de produtos de horta
e flor cortada (47%).
• A maioría dos compoñentes do Consello Reitor dunha cooperativa tipo posúe estudos básicos (64%), tan
só o 10% ten cursado estudos universitarios. A maioría dos reitores con estudos superiores forma parte
de cooperativas dedicadas á produción e comercialización de viño (29%) fronte ás do sector gandeiro e
hortofrutícolas, que só contan cun 6% de universitarios.

Presidencia
• A Presidencia das sociedades cooperativas está ocupada por un varón cunha media de 52 anos de idade en
2011. Só unha porcentaxe moi reducida das persoas que
ocupan este cargo posúe estudos universitarios (16%). A
excepción atópase nas sociedades do sector do viño,
onde a metade dos presidentes posúe titulación superior.
• Só o 2% dos presidentes das cooperativas estudadas
son mulleres, isto supón unha redución de 6 puntos porcentuais con respecto a 2010. En 2011, o único sector de
actividade con presidencia feminina é a gandería.
Xerencia

• A formación a distancia supuxo unha media do 26%
con respecto á formación tradicional. En teleformación,
baixa a un 13%.
Conclusións da Xestión:
Tecnoloxías:
• O 98% das cooperativas estudadas contaba en 2011 con
conexión á Internet, 2 puntos porcentuais máis que en
2010. Resulta obvio que a posibilidade de acceso á Internet depende do lugar de asentamento da sede da
cooperativa e das deficiencias tecnolóxicas existentes
nesa zona.

• Hai un 57% de profesionais con estudos universitarios
(medios e superiores).

• O uso que se lle dá á Internet está fortemente relacionado coa actividade da cooperativa. Case a metade
das cooperativas de viño utiliza a Rede para o comercio
electrónico ou ecommerce, tal vez derivado da caracterización do mercado onde traballan e compiten. Tan só
o 8% das sociedades gandeiras opta por esta forma de
comercialización.

• Só o 33% das xerencias das cooperativas estudadas está
ocupado por mulleres. Nas sociedades de viño, só hai
xerentes varóns.

• As cooperativas de viño tamén ofrecen ao público unha
páxina web: o 100% das entidades responderon a esta
pregunta de forma afirmativa.

• O 59% das sociedades da mostra ten xerente. Non todas as cooperativas confían na necesidade de contar
con esta figura para a administración da empresa.

Formación a persoas socias e ao cadro de persoal
• O 51% das cooperativas analizadas levou a cabo algún
tipo de acción formativa en 2011, ben para os seus socios ou ben para os traballadores da sociedade.
• O 74% dos cursos impartidos nas cooperativas agrarias
estudadas foi realizado en colaboración coa Unión de
Cooperativas Agrarias, AGACA. Esta porcentaxe supón
case un 8% máis que en 2010. Os temas máis tratados
volveron ser os sectoriais (64%), seguidos das TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación), xa que
o 28% das cooperativas que impartiron formación aos
seus socios incluíron algún curso deste tipo.

Planificación estratéxica
• A porcentaxe de cooperativas que en 2011 afirma marcar obxectivos a corto, medio ou longo prazo é do 46%,
entendendo a fixación de obxectivos de xeito formal,
por escrito e con avaliación de resultados.
• Avaliando a organización e o funcionamento das áreas
de traballo existentes nas cooperativas agrarias obxecto de estudo, perfectamente extrapolables ao conxunto
real de cooperativas, chégase á conclusión de que un
aspecto considerado claramente mellorable é o da investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i), en
todos os sectores.
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Xestión de recursos. Instalacións e outros
• En 2011 a porcentaxe de cooperativas da mostra con
traballos desenvolvidos en I+D+i é moi reducida: tan só
o 13% considera que posúe un departamento específico
para tal efecto.
• En termos globais, destaca que o 67% das cooperativas
estudadas ten implantado un sistema de trazabilidade.
• Tamén destaca a elevada porcentaxe de cooperativas
que pertence a cooperativas de segundo grao: o 50%.
Xestión comercial, mercados e internacionalización
• O responsable da xestión comercial adoita ser habitualmente o xerente, sobre todo nas cooperativas gandeiras. O director comercial participa ou é responsable con
máis frecuencia da xestión comercial nas cooperativas
dedicadas ao viño.
• As cooperativas vitivinícolas son as que teñen o con-

Conclusións da Análise
Económico-Financeira
As cooperativas agrarias teñen unha estrutura económica
e financeira que lles serve para alcanzar unha boa parte
dos seus obxectivos, porén, é necesario que esta estrutura
siga sendo útil e permita ir alcanzando os novos obxectivos que os socios das cooperativas demandan. Precísase
de análise e mellora continua, para que sexa a máis adecuada para realizar as ditas actividades.
• A estrutura económica das cooperativas da mostra alcanza un volume de máis de 156 millóns de euros, dos
que o 40,58% corresponden a activo non corrente e o
59,42% a activo corrente.
• O patrimonio neto das cooperativas da mostra alcanza
un importe de 67,15 millóns de euros, que representa un
43,00% das fontes de financiamento.
As recomendacións que se teñen apuntado en Informes
anteriores, seguen sendo válidas para o exercicio 2011:

cepto de marca máis desenvolvido. Xeralmente, posúen
máis dunha marca, que pode coincidir ou non, coa denominación da entidade.
• A venda por Internet é utilizada por case a metade das
cooperativas dedicadas á elaboración e comercialización de viño e polo 8% das gandeiras. Como se comentou no epígrafe das TICs, Internet destínase a outros
usos, e só o 12% das entidades leva a cabo algo de comercio electrónico, orientado á publicación de catálogos de produtos, fundamentalmente.
• Tan só un 15% do total que respondeu a esta pregunta
realiza algún tipo de investigación de mercados.
• Tan só as sociedades dedicadas á uva e ao viño realizan
exportacións algo significativas. Os destinos atópanse
bastante repartidos. En 2011, destaca Alemaña, que recolle o 29% da facturación orixinada coas exportacións.

• Mellorar o sistema de información interna para poder
obter datos precisos e oportunos para a toma de decisións.
• Facer unha análise da capacidade de produción, intentando conseguir a plena produción.
• Analizar as distintas fontes de financiamento existentes
e o seu custo.
• Estudar a utilidade da cada proxecto de investimento e
de cada actividade, así como a súa viabilidade técnica e
económica, e a forma máis axeitada de financiala.
• Fomentar o compromiso dos socios co cooperativismo.
• Determinar unha marxe axeitada que permita á cooperativa realizar a súa actividade con garantía.

Comunicación e
Divulgación Cooperativa
As accións comunicativas executadas dende AGACA durante 2014 estiveron encamiñadas a fomentar a comunicación a través de dúas vías:
• Comunicación interna, coas cooperativas que integran a
Asociación.
• Comunicación externa, orientada á divulgación do cooperativismo agroalimentario ao resto da sociedade.

Comunicación interna
Son obxectivos da comunicación interna dispoñer de información para acadar unha posición estratéxica e competitiva en calquera ámbito. Xestionar axeitadamente o
gran volume de información que circula cada día é unha
tarefa importante aínda que densa.
Neste senso, dende 2007, as cooperativas socias reciben
resumos informativos diarios. Responsables e técnicos
reciben, cada día, unha selección das noticias procedentes de xornais en papel e medios electrónicos, tanto de
Galicia como do resto de España, que poden resultar de
interese en todos os sectores agroalimentarios.

Rosa Vázquez, responsable de Comunicación Externa e
Servizo de Comunicación de Cooperativas (esquerda) e
Esperanza Otero, bolseira de apoio técnico
• Compártese información procedente de Gabinetes Gobernamentais, Centros de Investigación e outras fontes
relacionadas co sector.
• Intercambio de información, de utilidade para cada Comunidade Autónoma, cos gabinetes de comunicación
doutras federacións; de Cooperativas Agro-alimentarias
e doutras entidades.
• Revista Cooperación Galega.
• Separatas informativas.

Accións desenvolvidas

• Avisos SMS e comunicacións de eventos e reunións por
correo electrónico.

• Resumo de prensa diario (vía correo electrónico), onde
se visualizan os titulares das novas máis destacadas coa
posibilidade de ler a noticia completa en formato texto
ou imaxe, ou acceder -a través dun enlace- a un PDF
onde consultar o total das novas do día.

• Acceso a informes, datos, publicacións e axendas de
utilidade para os técnicos e para as cooperativas. Entre
outras, recíbense puntualmente as revistas elaboradas
polas diferentes Federacións e Unións integradas en
Cooperativas Agro-alimentarias.

Ademais, envíase un resumo das novas aparecidas nos
medios dixitais.
• Informes sectoriais. Cun carácter máis restrinxido, emítense estes resumos coas novas máis destacadas dos
distintos sectores.

Cooperación Galega
En 2014 publicáronse cinco números (do 117 ao 121, ambos inclusive) cunha tirada de 10.000 exemplares en cada
edición, contando (para a distribución exclusivamente)
coa colaboración da Consellería de Traballo.
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Temas tratados:
• Editoriais: abordáronse cuestións como a necesidade
de impulsar unha comercialización eficaz dos produtos
das cooperativas; a potencialidade do emprego cooperativo; o novo marco europeo; a demanda de medidas
de control sobre os mercados e a dinámica do valor engadido.
• Temas centrais: a creación do Complexo Industrial Multidisciplinar en As Pontes, de Delagro; un percorrido polas iniciativas máis novas no rural galego; a realidade do
sector de vacún de carne; a ligazón do cooperativismo
cos valores solidarios e a forza da Integración.
• Novas de actualidade: PAC; Rede Natura; proxectos:
HORTACOOP EMPREGA; seguros; a redución da factura eléctrica nas explotacións; os perigos dun asesoramento equivocado; a Lei de Economía Social; evolución
económica e social das cooperativas agroalimentarias
galegas; sancións nas cooperativas de hidrocarburos;
o Día do Cooperativismo; a vendima; o VII Congreso
Apícola; os cursos de prevención de riscos laborais;
entrevistas a persoas relevantes para o sector agroalimentario; novidades relacionadas coa comercialización,
a formación, o emprendemento ou as políticas que inciden no contorno rural e agroalimentario, entre outros.
• Ademais incluíuse información técnica especializada e
reportaxes e artigos relacionados con múltiples explotacións e cooperativas asociadas.
Mención especial merece o esforzo de traballo e xestión
organizativa dos artigos de divulgación técnica elabora-

dos por expertos de recoñecida traxectoria na investigación agraria, con gran prestixio, mesmo a nivel internacional.

Comunicación externa
Partiuse dun seguimento diario da actualidade e das tendencias informativas relacionadas co agro e o cooperativismo; en función das liñas comunicativas seguidas polos
medios de comunicación e as marcadas polos propios
acontecementos deste pasado ano, emprendéronse accións informativas en contacto cos medios de comunicación, de xeito cada vez máis intenso e ofrecendo unha
imaxe da Asociación como fonte aberta e de referencia
no sector.
Comunicados de prensa
Durante 2014 destaca un notable incremento das accións
informativas exercidas dende o Gabinete de Comunicación de AGACA, emitíndose 74 notas de prensa relativas á
difusión pública de eventos; proxectos e actividade formativa organizados e participados por AGACA (destacan os
máis de 30 vinculados ás accións desenvolvidas no marco
da Rede Eusumo); cursos; convenios; talleres de emprendemento feminino; proxectos en horta; a PAC; xornadas;
misión comercial a Alemaña etc.
Todas as valoracións, informacións e opinións emitidas
realízanse co fin de trasladar á sociedade os valores propios do movemento cooperativo e unha imaxe de sector
consolidado, con proxección e de gran valor para o resto
da sociedade.

RELACIÓNS COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dende o servizo de prensa tamén se atenderon arredor de
medio cento de peticións de información de organismos
públicos, empresas mercantís e medios de comunicación
tanto galegos como de fóra de Galicia e mesmo de particulares. As cuestións que suscitaron máis interese foron as
relacionadas cos cursos, iniciativas desenvolvidas dende
a asociación orientadas ás cooperativas; PAC; frecuentes
entrevistas; datos económicos; posición das cooperativas
ante normativas varias outros relacionados co sector agroalimentario.
Como cada ano, enviáronse artigos para publicar en cada
número da revista de Cooperativas Agro-alimentarias.
Páxina web AGACA
http://www.agaca.coop
A páxina web de AGACA pódese estruturar nunha unidade modular na que se integran basicamente:
• Unha visión xenérica da asociación, tanto das súas orixes
como da súa estrutura organizativa.
• Unha guía das cooperativas asociadas con datos de
contacto para facilitar o acceso ás mesmas, cun buscador que permite agrupalas por orde alfabética ou actividade.
• Información sobre a actividade desenvolvida dende as
distintas áreas de servizos con que conta AGACA.
• Divulgación de novas, tanto das xeradas internamente
(en 2014, superáronse as 80) como das que se reciben
de parte das cooperativas e outras entidades (en 2014,
foron 50), ademais doutros contidos de interese.
Todos os apartados incluídos na páxina fan referencia a
aspectos públicos que AGACA considera de gran impor-

tancia, xa que, a plataforma web dunha empresa é practicamente a primeira porta de acceso a calquera entidade.
Co obxecto de ofrecer un mellor servizo ás cooperativas
e entidades asociadas, todas as novas que se publican
na web de AGACA tamén se difunden na páxina web do
Consello Galego de Cooperativas e a través das redes
sociais Facebook (Asociación Galega de Cooperativas
Agroalimentarias, AGACA) e Twitter (@CoopAgr_Galicia), con boa acollida por parte da comunidade virtual.
Neste ano comezáronse os traballos de actualización e renovación da páxina, prevíndose a súa publicación en 2015.

Servizo de comunicación especializado
Dende 2012 AGACA ofrece ás cooperativas un servizo de
comunicación especializado do que xa están facendo uso
algunhas asociadas e entidades afíns. Consiste en:
• Xestión da comunicación: desenvolvemento da xestión integral da comunicación externa (elaboración e
difusión de comunicados e notas de prensa; dossieres
corporativos; organización de roldas de prensa; contactos e atención cos medios; elaboración de publicacións;
actualización da información na web etc.), coa seguridade de incrementar as aparicións nos medios e contar
cun espazo informativo na revista Cooperación Galega,
na web de AGACA, na do Consello Galego de Cooperativas e nas redes sociais da Asociación (Twitter e Facebook).
• Publicacións: ao dispoñer de revista propia, existe a
posibilidade de realizar amplas reportaxes para dar a
coñecer as novidades das cooperativa e multiplicar o
impacto ao difundirse directamente entre outras cooperativas, industrias, produtores, Administración local,
rexional e estatal, universidades, múltiples asociacións e
Confederacións de España, medios de comunicación e
entidades non agrarias, entre outras.
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Temos un servizo de comunicación
integral para as cooperativas
interesadas, coa posibilidade de
adaptarse ás necesidades e
particularidades de cada entidade
En definitiva, un servizo de comunicación integral para as
cooperativas interesadas, coa posibilidade de adaptarse
ás necesidades e particularidades de cada entidade, xestionado por profesionais da comunicación e coa confianza
de dispoñer de canais de difusión propios que garanten
a difusión das mensaxes, ademais dun contacto directo e
habitual cos medios de comunicación xerais e especializados.

Corretaxe de seguros

Montserrat Ventura, responsable de Asesoramento en Seguros a cooperativas e SATs

Servizo de seguros UCOGA
Dende 2013 estamos a traballar para poder facilitar aos
socios das cooperativas o acceso á información e a un mellor servizo en temas de seguros e, en particular, de seguros do noso sector agroalimentario, a través da corretaxe
de seguros UCOGA, unha sociedade mediadora entre o
cliente e as compañías de seguros especializada no sector
agroalimentario.
A gran vantaxe desta iniciativa é que temos a posibilidade de traballar con todas as compañías aseguradoras do
mercado, e así prestar un servizo máis profesional e competitivo.

AGACA | Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de Galicia
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