MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017

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
Economía, Emprego e Industria, á Consellería do Medio Rural, ao Ministerio de Agricultura e
Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, ao Consello Galego de Cooperativas, á Fundación
Tripartita para a Formación no Emprego, ao Fondo Social Europeo (FSE), ao Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), á Horizon 2020, ao FEDER-Interreg Sudoe, ao FEDERInterreg Poctep, a Erasmus+, á Fundación Obra Social “La Caixa”, a CEPES-UAFSE, a
colaboración recibida, sen a cal sería imposible desenvolver as actividades que se mencionan
nesta Memoria 2017.
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Saúdo do Presidente

Mirando a Europa

José S. Montes Pérez

Este 2017 foi ano de benvidas. Recibimos novos proxectos de
integración, especialmente no sector lácteo, que poden servir como
exemplo de que a vontade por medrar e mellorar construíndo xuntos ten
fundamento. O 1 de xaneiro daba os seus primeiros pasos CLUN
(integrada por Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto), en xuño
materializábase a unión de Aira, Icos, Agris, Cogasar e Coelplan en Aira
e, en Melide, Dairylac (un proxecto con capital maioritariamente
cooperativo provinte de Icos, Aira e Codeira) continúa construíndo unha
torre de secado.

Presidente de AGACA

A integración, por tanto, no só é posible sexa cal sexa o volume de
negocio e o número de integrantes, senón que é recomendable
especialmente para as entidades con menor dimensión, se queren
manter o seu oco no mercado e abrirse ao exterior, que debería ser o seguinte paso
imprescindible dentro do sector agroalimentario galego.
A nivel galego, estes parecen pasos de xigante. Porén, se miramos cara a fóra, vemos que
saltos maiores son posibles. Varios países europeos contan con macrocooperativas e
proxectos industriais en diferentes sectores que lograron, mediante a súa aposta pola busca e
implementación de sinerxías e mediante unha firme estratexia de comunicación, tanto chegar
aos nosos produtores, servindo como entidades intermediarias que adquiren materia prima
para transformala, como chegar aos nosos fogares coas súas marcas. Con eles é con quen
podemos e debemos competir.
Os galegos e galegas coñecemos xa moi ben o valor do noso, a tranquilidade que dá saber
de onde vén o que consumimos, mediante rigorosos sistemas de trazabilidade, e tamén o
orgullo de saber que estamos contribuíndo, coas nosas adquisicións, ao futuro económico da
nosa terra, comprando no mercado de proximidade.
Por que, entón, pensamos que non é posible facer isto mesmo fóra de Galicia? Acaso non
vemos como o consumidor responde ante un produto de calidade? Acaso non vemos como
produtos foráneos chegan aquí e como a nosa materia prima interesa fóra?
Debemos deixar de pisar o freo e ser conscientes do noso potencial, como xa o son moitos
consumidores. Hai sectores, coma o vitivinícola, que contan con etiquetas recoñecidas
internacionalmente; hai produtos, coma a castaña ou mel, que son altamente valorados.
Se logramos ver máis alá das barreiras autoimpostas, dos individualismos e desavinzas para
darnos conta de que é posible converter aos nosos competidores en colaboradores dentro do
mercado galego, integrándonos, en realidade, gañaremos todos.
Galicia non é grande. Temos unha natureza privilexiada pero limitada, o que se fai
especialmente patente cando miramos as terras dispoñibles para o cultivo e o establecemento
de explotacións. Parcelas pequenas e espalladas, terreos intricados onde non hai opción a
mecanizar e un aparentemente inacabable proceso de Concentración Parcelaria obstaculizan
ao sector primario. Unha clave para medrar en dimensión empresarial é medrar en superficie;
a fronteira autonómica non a podemos mover, pero si podemos combater o endémico
minifundismo expandindo, por nós mesmos, como produtores e cooperativistas, a superficie
coa que as nosas cooperativas operan, uníndonos.
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Crises sucesivas no sector lácteo, imposibilidade de entidades de horticultura e viño para
aumentar produción, son proba empírica da ineficacia das mentalidades que din que cada
propietario ou arrendatario debe ser quen de manterse por si mesmo, das mentalidades que
din “agora estou ben, no vou arriscar”, das mentalidades que din “eu debo ser mellor que o
veciño e, por tanto, seguirei a negociar por min mesmo”.
En cambio, debemos escoitar ao cliente para coñecer as nosas vantaxes: dende os fogares e
dende a industria piden produto de calidade, que podemos dar; dende os fogares piden un
produto que lles resulte familiar, recoñecible, próximo, que podemos proporcionar; dende a
distribución, piden produto que poidan vender, e coa maior marxe... e aí é onde debemos
actuar.
Se nos integramos podemos contar con maior capital para emprender en industrialización e
I+D+i, o que se traduciría en valor engadido para a materia prima e o produto final, así como
nun aumento da capacidade de transformación, que é un dos maiores déficits que temos.
Maior capital tamén implica maiores posibilidades de dar visibilidade aos nosos produtos.
Como é posible que, se producimos a metade do leite nacional, fóra de Galicia os nosos
cartóns de leite non se recoñezan? Como é posible que, en cambio, aquí vexamos día tras día
publicidades de leites non galegos? Fóra non son mellores ca nós, simplemente, eles
decidiron dar o paso de demostralo, saltando por riba dos egos e centrándose nas unións.
As cooperativas vitivinícolas apostaron polo carácter endóxeno dos seus caldos para poñer
Galicia no mapa. Nas cartas dos restaurantes do mundo, os Ribeiros comparten páxinas cos
Riojas, os cavas cataláns coas champañas franceses, o noso marisco conta con fama
mundial, tamén. Fagamos o mesmo co resto de alimentos. Invistamos en dar visibilidade ao
que nos diferencia e nos fai mellores. Potenciemos a marca Galicia.
O ano 2017 debe facernos abrir ben os ollos e comprometernos e unirnos para producir
mellor, transformar o que producimos e comercializar xuntos. As nosas cooperativas son
capaces de moito máis.

Se logramos ver máis alá das barreiras
autoimpostas, dos individualismos e
desavinzas para darnos conta de que é
posible converter aos nosos
competidores en colaboradores dentro
do mercado galego, integrándonos, en
realidade, gañaremos todos.
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Saúdo do director-xerente
É obrigado iniciar a presentación desta Memoria de Actividades do
exercicio 2017 lembrando os importantes fitos cooperativos acadados
ao longo do exercicio polas cooperativas agroalimentarias de Galicia,
especialmente as de vacún de leite. O relato dos feitos e dos fitos
comeza así.
O 1 de xaneiro iniciaba as súas actividades Cooperativas Lácteas
Unidas, CLUN, produto da integración empresarial de tres cooperativas
(Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto) nunha cooperativa de segundo
grao, nomeada CLUN, despois de térense celebrado as
correspondentes asembleas xerais coa aprobación case que unánime
dos socios das tres entidades. Atrás quedaban multitude de reunións
Higinio Mougán
preparatorias, de avaliación e de planificación. Arrancaba CLUN coa
Director xerente de
AGACA
finalidade de liderar o sector lácteo cooperativo de Galicia, con
douscentos millóns de euros de facturación, centos de traballadores e
varios miles de socios, poñendo en común a xestión e os negocios empresariais que
individualmente desenvolvían as cooperativas fundadoras.
Uns días despois, o 14 de xaneiro, facíase público que as cooperativas Lemos e Coreber
adquirían conxuntamente a planta láctea de CELEGA, localizada en O Saviñao, para dar
estabilidade aos gandeiros e eliminar intermediarios no seu achegamento con leite galego ao
consumidor final.
Continúa o relato o día 30 de xuño, data de aprobación, por maiorías case que unánimes, da
integración de cinco cooperativas de vacún de leite máis (Aira, Icos, Agris, Cogasar e
Coelplan) conformando unha nova cooperativa de primeiro grao chamada AIRA, con máis de
douscentos traballadores, cen millóns de euros de facturación e máis de dous mil socios.
Despois de 2017, ninguén pode acusar ao cooperativismo lácteo galego de ser pasivo ou
alleo aos cambios económicos e sociais do sector. Estarán o resto dos actores do sector á
altura destas decisións?
Alguén pode pensar que estas transformacións empresariais e societarias son realizadas
facilmente, sen custo económico e social, comparándoas coas sociedades de capital, nas
cales o poder de decisión pode recaer en moi poucas, en función do volume e participación
ou distribución do capital social. Moi ao contrario, nas sociedades personalistas, como son as
cooperativas, nas cales non ten unha especial relevancia o capital social na adopción de
decisións e moi apegadas ao terreo no que se encontran localizadas, é imprescindible e
básico contar coa opinión e valoración das persoas que as conforman, os seus socios e
gandeiros, moitas veces tamén provedores e ou clientes dos produtos e servizos que prestan.
Haberá quen poida pensar, e incluso manifestalo abertamente, que as cooperativas se
integran só polas axudas que reciben das administracións. Nada máis erróneo e disparatado.
Que a día de hoxe haxa quen considere ás cooperativas como menores de idade, con escasa
relevancia empresarial e falta de madurez para a adopción de medidas estratéxicas, pon en
evidencia a ignorancia ou o desinterese que aínda persiste sobre o sector. Podemos afirmar
rotunda e rigorosamente que estes fenómenos de integración só se están producindo por
iniciativa e esforzo das propias Cooperativas, como as mellor coñecedoras da súa situación e
das súas necesidades, sen especial apoio das administracións aos procesos de integración
de cooperativas agroalimentarias en Galicia, ao contrario do que ocorre noutras comunidades
autónomas de España.
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Resulta preocupante e chamativo que Galicia non dispoña de ningunha Entidade Asociativa
Prioritaria apoiada cos fondos dotados polo Goberno conforme a Lei 13/2013, do 2 de agosto
de 2013, de integración de cooperativas. Pensemos que, ou hai integración, ou só queda a
desaparición como futuro; algo que tamén debería preocupar ás nosas institucións e
impulsalas a colaborar máis activamente neste obxectivo.
Xunto coa defensa dos intereses das nosas cooperativas, nesta Memoria encóntranse os
proxectos e propostas levadas a cabo e tamén os servizos e actividades prestados polos
técnicos de AGACA que acompañaron ás cooperativas ante os retos dos mercados e os
problemas sectoriais. Servizos e apoios que, dende AGACA, chegaron á maioría dos socios
da entidade e a infinidade de persoas e colectivos, con clara vocación de acompañamento á
comunidade agroalimentaria de Galicia en xeral e ao noso medio rural en particular.
Do 2017 arrastramos as brutais xeadas do mes de maio, unidas ás sarabias de agosto,
causando graves danos nos nosos viñedos, e de xeito especial, ás adegas cooperativas, pola
perigosa pasividade dos consellos reguladores e as administracións competentes na
regulación e control do sector. Tamén queda na lembranza a dura seca sufrida ao longo de
case todo o ano 2017, o preocupante incremento da Avespa Velutina e o medo que sufriron
moitos galegos cos lumes de mediados de outubro, causado por un rural desordenado e
desorganizado, que activou a solidariedade para cos afectados.
Esta Memoria é reflexo dun traballo colectivo e da constancia de moitas vontades enlazadas
nunha mesma dirección: o achegamento á Galicia rural dun modelo económico de empresa
moderno e competitivo no marco dunha sociedade desenvolvida, participativa e solidaria.

Esta Memoria é reflexo dun traballo
colectivo e da constancia de moitas
vontades enlazadas nunha mesma
dirección: o achegamento á Galicia rural
dun modelo económico de empresa
moderno e competitivo no marco dunha
sociedade desenvolvida, participativa e
solidaria.
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01 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 e 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 Agroalimentarias de España) ou da Unión Europea (Comité Xeral Europeo de Cooperación Agraria
– COGECA), fomentando o diálogo e a intercooperación entre distintos sectores a todos os
niveis.
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:
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.
Información 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.
Servizo de clipping.

Consultoría
•
•
•
•
•

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 SAT.
Ordes de axudas. Seguimento e xestión.
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Calidade
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencial de Leite de Vaca Certificado de Cooperativa (RLVCC).
Guía de Prácticas Correctas de Hixiene.
Certificación de pastoreo
Certificación de Benestar Animal
Análise de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC).
Rexistro Sanitario.
Diagnóstico e control de calidade.
Asesoramento para implantación de normas GLOBALGAP e BRC (British Retail
Consortium).

Enxeñería Sostible
•
•
•
•
•

Proxectos de obra.
Fontes de financiamento.
Seguridade e Calidade.
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.
Realidade social: muller, xuventude, terceira idade, emprego etc.
Análises e estatísticas.
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.

Seguros
•
•
•
•

Asesoramento personalizado.
Agroseguros.
Seguros profesionais e domésticos.
Responsabilidade Civil de directivos e Consellos Reitores.
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02 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.
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 92 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 2017 pola XXIX Asemblea Xeral Ordinaria por un
período de catro anos, está constituído por sete cooperativistas que representan aos
principais sectores agrarios e se encargan da Dirección da Unión entre asembleas.
CARGO

NOME

COOPERATIVA

Presidente

D. José S. Montes Pérez

Cooperativa Feiraco

Vicepresidente

D. José Manuel López Tellado Cooperativa Aira

Secretario

D. Emilio Rodríguez Felipe

Cooperativa Coren

Tesoureiro

D. Javier Iglesias Sendín

Cooperativa Viña Costeira

Vogal

D. Rafael Tejeda Vázquez

Cooperativa Proterga

Vogal

D. Alberto Amil Chaves

Cooperativa Horsal

Vogal

D. Dolores Calvo Méndez

Cooperativa Condes de Albarei

Interventores de contas
•
•
•

Dna. Marisol Fariña Escudeiro, Coop. Condes de Albarei.
D. José Ángel Pérez Álvarez, Coop. Horsal.
D. Manuel Ángel Dopazo Padín, Viticultores Martín Códax.
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Representantes Sectoriais

Os representantes das Xuntas Sectoriais determinadas nos Estatutos Sociais da Unión,
elixidos na XXIX Asemblea Xeral Ordinaria de AGACA celebrada en xuño de 2017, son:
1.- Xunta sectorial de Abastecementos e Servizos
Representante: D. José Manuel López Tellado
Suplente: D. Juan Novo Novo
2.- Xunta sectorial de Gandería Intensiva. Avicultura, Porcino e Coellos
Representante: D. Emilio Rodríguez Felipe
Suplente: D. Natalio García Corral
3.- Xunta sectorial de Vacún de Carne, Ovino, Caprino e outras carnes
Representante: D. Rafael Tejeda Vázquez
Suplente: D. Manuel Castro Calvo
4.- Xunta sectorial de Froitas e Hortalizas
Representante: D. Alberto Amil Chaves
Suplente: D. Carlos Sabarís Cores
5.- Xunta sectorial de Leite- Derivados Lácteos
Representante: D. José Severino Montes Pérez
Suplente: D. José Ramalleira Vázquez
6.- Xunta sectorial de Viño - Interior
Representante: D. Javier Iglesias Sendín
Suplente: D. Manuel Fernández Pérez
7.- Xunta sectorial de Viño - Costa
Representante: Dona Dolores Calvo Méndez
Suplente: D. Lázaro Gándara Sobrino
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Equipo técnico

Dirección
•

Higinio Mougán Bouzón
Responsable da Dirección e da Xestión Económica. Executor das ordes do Consello
Reitor.

Formación
•

Loli Couso Costa
Responsable de Formación e dos subsectores 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 e Ourense).

•
•

María F. Baamonde Fernández
Hortensia García Rivas
Asesoría e contabilidade a entidades en Lugo.

•

Maite Porto Rey
Asesoría e contabilidade a entidades en Ourense.

Cooperativismo
•

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

Enxeñería sostible
•

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

•

Manuel Pedreira Mirás
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
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Estudos e igualdade, comercialización e internacionalización
•

Ruth Rodríguez Ferreiros
Responsable de Estudos Socieconómicos e Igualdade e da Área de Comercialización
e Internacionalización.

Calidade
•

María Rey Campos
Responsable de Calidade agroalimentaria e Innovación

•
•
•
•
•

Antonio Iglesias Cortizas
María Pardo Otero
Sergio García Louzao
Tesalia Quintana García
Elena Pico Pena
Técnicos de campo especializados na implantación de sistemas de calidade en
explotacións.

Contabilidade
•

Ana Vázquez Mougán
Contabilidade, administración e apoio á formación cooperativa.

Seguros
•

María Montserrat Ventura Blanco
Responsable de Asesoramento en seguros a cooperativas e SAT.

Consello Reitor 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.
Na categoría de conferenciantes en cursos, seminarios e xornadas superáronse as 20 persoas
expertas e colaboradoras, que serviron de apoio á estrutura técnica para desenvolver
programas vangardistas e de carácter innovador en diferentes eidos do cooperativismo rural
en Galicia.
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Locais e medios

2

Oficina en Santiago, adquirida en 1992 e situada na Rúa Tomiño nº 22-Soto, de 350 m (dúas
plantas). Dispón de dúas salas de reunións, varios postos de traballo, biblioteca especializada
en cooperativismo agrario, rede informática con conexión á Internet, medios audiovisuais
(cámaras, proxectores de transparencias etc.), fotocopiadora e impresora conectadas aos
equipos informáticos, 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
2
120 m , con sala de reunións. Varios postos de traballo, conexión á Internet e fotocopiadora
integrada na rede local. En 2006 amplíanse as instalacións coa adquisición e adaptación dun
2
local de 120 m , lindeiro.

2

Oficina en Ourense, sita na Rúa Bedoia, 7-2º local 1, de 60 m , en réxime de aluguer, con sala
de reunións no centro da cidade. Varios postos de traballo con conexión á Internet e
fotocopiadora integrada na rede local.
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03 Exercicio de representación
En Organismos
O exercicio de representación, difusión e defensa dos intereses do cooperativismo
agroalimentario galego é a principal misión de AGACA.
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:
•
•

D. José Manuel López Tellado (Aira). Presidente do Consello Sectorial de Leite e
Produtos Lácteos de Cooperativas Agro-alimentarias.
D. Natalio García Corral (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
LIGAL, a I.X.P. Ternera gallega e o Comité de Certificación de Galega 100%.
O LIGAL (Laboratorio Interprofesional Galego para a Análise do Leite) é o órgano responsable
da análise e control do leite dos gandeiros galegos. O representante de AGACA neste órgano
foi en 2017, Albino López Rodríguez. Posteirormente foi elixido representante a José Ramón
Ratón Varela a partir do 26 de setembro de 2017 —co apoio técnico de María Rey (AGACA)—
,asistiu a todas as reunións convocadas por este órgano. O Comité de Certificación da I.X.P.
Ternera Gallega, conta con representación, por parte de AGACA, de María Rey, que asistiu a
todas as reunións convocadas por este órgano. AGACA tamén está presente no Comité de
Certificación de Galega 100%.
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 Secretaría Xeral de Emprego, sendo o seu presidente, o Sr. Conselleiro de
Economía, Emprego e Industria. É un órgano paritario dos representantes das cooperativas de
todas as clases e das administracións públicas de Galicia. No ano 2017 procedeuse á
renovación dos cargos do Consello Galego de Cooperativas (COGACO). Os representantes
de AGACA son:
•
•
•
•
•
•

Titular Primeiro: D. José Severino Montes Pérez
Suplente Primeiro: D. José Manuel López Tellado
Titular Segundo: D. Emilio Rodríguez Felipe
Suplente Segundo: D. Javier Iglesias Sendín
Titular Terceiro: D. Higinio Mougán Bouzón
Suplente Terceiro: D. Alberto Amil Chaves
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Dende a Secretaría Xeral de Emprego e co apoio de
AGACA celebráronse varias reunións con entidades
representativas das cooperativas de Portugal coa
finalidade de organizar o 20 de xuño un ENCONTRO
DE COOPERATIVAS GALICIA – NORTE DE
PORTUGAL, na Escola Superior de Ciencias
Empresariais
de
Valença.
Neste
encontro
participaron varios representantes de cooperativas
socias de AGACA: Xosé Manuel Montero de
COREN; María del Carmen Rey Carracedo de Encontro de Cooperativas Galicia – Norte
FEIRACO/CLUN; e D. Daniel Ferreiro Otero de AIRA, de Portugal, o 20 de xuño en Valença
xuntamente con outros tres representantes das
cooperativas agroalimentarias do Norte de Portugal. Estas reunións foron impulsadas pola
Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal.
Por outra banda, tamén dende a Secretaría Xeral de Emprego se nos comunica o interese da
Consellería de Economía, Emprego e Industria de iniciar un proceso de reforma da Lei de
Cooperativas de Galicia. De súpeto, a través da Lei de Implantación Empresarial, o
Parlamento de Galicia aproba a redución do número de socios necesario para constituír unha
cooperativa, quedando o número de socios en dous. Agardamos que este proceder non se
repita no intre de abordar a reforma da Lei de Cooperativas de Galicia. Neste senso, dende
AGACA fixemos achegar á Secretaría Xeral de Emprego un Informe no que se contemplan ata
17 propostas de aspectos a reformar na Lei de Cooperativas de Galicia. Son aspectos que
van dende o cambio de denominación das cooperativas, ata a dotación dos fondos de
reserva, pasando por aspectos coma a modernización do rexistro de cooperativas,
adaptación á sede electrónica, rexistro de contas, disolución e liquidación...
Nas reunións do COGACO e outras complementarias tratáronse cuestións como:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Elección do Vicepresidente do COGACO, cargo que recaeu en D. José Severino
Montes Pérez, presidente de AGACA.
Modificacións normativas.
Convocatoria dos “Premios á Cooperación” 2018.
Convocatoria do Certame “Cooperativismo no ensino” dirixido aos centros educativos
de Galicia e nomeamento de representantes no xurado.
Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as
bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas de cooperativas,
sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción e se
convocan para o ano 2018.
Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as
bases reguladoras de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo
para o fomento do cooperativismo e a economía social, e se convocan para o ano
2018.
Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das
subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa
APROL – Economía Social) cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa
Operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2018.
Varios escritos relacionados coa liquidación de cooperativas.
Actuacións realizadas para a xestión das contas do Consello Galego de Cooperativas.
Balance de actuacións realizadas para a promoción do cooperativismo e da economía
social en 2017.
Propostas do Consello Galego de Cooperativas para a celebración de actos de
promoción de cooperativismo e economía social para o 2018.
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Finalmente, a finais do ano 2017, por iniciativa de cinco entidades da Economía Social de
Galicia, iniciamos os contactos para poñer en marcha o FORO POLA ECONOMÍA SOCIAL
GALEGA, punto de encontro para impulsar o cooperativismo e a economía social na nosa
Comunidade. Iniciaranse as accións mediante un Evento no que se recolla a DECLARACIÓN
EN FAVOR DA ECONOMÍA SOCIAL GALEGA, a realizar en 2018.
Reunións dos órganos sociais de AGACA
O 2 de xuño tivo lugar a única Asemblea Xeral de AGACA de 2017. Nesta XXIX Asemblea
Xeral Ordinaria da Unión, aprobáronse os correspondentes informes anuais e procedeuse á
renovación dos cargos sociais de AGACA para os vindeiros catro anos.
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-financeira da entidade, aprobación de contas e de orzamentos,
das contas das sociedades participadas e outros asuntos económicos.
Aprobación da documentación a presentar na XXIX Asemblea Xeral de AGACA:
Contas Anuais, Memoria Anual e convocatoria da XXIX Asemblea Xeral Ordinaria.
Nomeamentos de representantes de AGACA ante diferentes organismos.
Información sobre as xestións e entrevistas con altos cargos das Administracións.
Aprobación e seguimento de convenios.
Sinatura do protocolo de colaboración con Vegalsa e con entidades financeiras e
institucións, como a Fundación Obra Social “la Caixa”, e 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 e presenza das actividades representativas en diferentes foros.
Altas e baixas de socios.
Presentación e seguimento de proxectos de desenvolvemento cooperativo tanto a
nivel autonómico, coma Estatal ou da UE.
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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04 Promoción e fomento do Cooperativismo
Prestar múltiples servizos ás cooperativas agroalimentarias —AGACA agrupa 120
cooperativas galegas que teñen más de 34.000 socios— implica manter 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 a
conquista de novos mercados, a diversificación, a innovación etc.

Constitución de novas cooperativas
TRES FUCIÑOS S.Coop.Galega
En 2017 nace a primeira cooperativa de produtores de porco celta. A cooperativa esta
integrada por 15 produtores de porco celta repartidos por todo Galicia.
O obxectivo da devandita cooperativa é atender os problemas comerciais dos produtores,
buscando novos mercados, sistematizando a divulgación, produción, comercialización e
distribución do Porco Celta para que sexa unha carne de referencia en festas e celebracións.
Así, daríase sustentabilidade económica a un colectivo de produtores mediante a posta en
contacto con consumidores e clientes interesados no consumo responsable e de calidade,
para o que se homoxeneizará o produto, a maneira de traballar e a maneira de vender. Nace
con catro grandes obxectivos estratéxicos para contribuír á sustentabilidade da produción de
porco celta aproveitando as sinerxías, o coñecemento e a experiencia dos socios:
•

•
•
•

Relanzamento do mercado e do consumo de carne de Porco Celta impulsando a súa
imaxe ligada á tradición, aos sabores, á cría en liberdade, con respecto do benestar
animal e do medio ambiente, en granxas familiares, para que sexa apreciado polo
consumidor final.
Mellorar a comercialización da carne e produtos elaborados impulsando o mercado
da man da mellora organizativa dos produtores de cara ao mercado, experimentando
na transformación.
Mellorar o proceso actual de cría, matanza, transformación, transporte entrega- que se
faga de xeito dilixente, incrementando a venta por despece e elaborados, mantendo a
cadea de frío e organizando ben o transporte incluíndo os pensos e alimentos.
Creación de redes de colaboración que axuden aos produtores e á cooperativa nas
melloras produtivas (xenética, alimentación,...) e nas melloras das calidades
organolépticas tradicionais do Porco Celta demandado polos consumidores.

AGACA colaborou —sempre a solicitude dos socios— n• asesoramento técnico e na posta en
marcha do proceso de promoción e constitución da cooperativa, coordinando e dinamizando
as reunións. Tamén colaborou nos trámites de constitución, solicitude de axudas públicas e
realización de estudos económicos de viabilidade da cooperativa.

Intercooperación e fusión de cooperativas
A necesidade de integración é unha tendencia xeral en todos os elos da cadea (empresas de
subministracións, industrias e gran distribución) como consecuencia dun mercado cada vez
máis competitivo, aberto e globalizado.
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Por iso, a concentración da produción agraria é hoxe máis necesaria que nunca e
fundamental para facer fronte a un mercado onde a dimensión é a condición sine qua non
para o desenvolvemento de estratexias e acadar o obxectivo final: mellorar a rendibilidade
das explotacións agrarias.
Durante 2017, asesoramos diversas iniciativas de intercooperación e fusión que aínda non se
materializaron en novas entidades cooperativas.

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 inigualables para 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.)
As cooperativas galegas non deben padecer unha falta de recoñecemento de méritos para
desenvolver este labor. Este recoñecemento permitiría dar rendibilidade aos investimentos en
técnicos e asesoramento feitos polas distintas Administracións nos actuais servizos das
cooperativas.
Durante 2017 asesoráronse algunhas cooperativas no inicio do procedemento de constitución
e recoñecemento da cooperativa como ADSG.

Asociación Galega de Técnicos de Equipos de Muxido (AGATEM)
Durante 2017 séguese impulsando a actividade da “Asociación Galega de Técnicos de
Equipos de Muxido (AGATEM)”, integrada por 59 técnicos Técnicos de Control de Equipos
de Muxido.
AGATEM, ten como obxectivos fundamentais:
•

Promover, articular e defender a integración e a coordinación dos Técnicos de Control
de Equipos de Muxido no ámbito profesional e territorial de Galicia.

•

Colaborar coa Administración no campo dos sistemas de manexo e control para un
mellor desenvolvemento de prácticas correctas para a produción láctea, así como
noutras posibles actividades que propicien o desenvolvemento do sector gandeiro.

•

Propiciar o desenvolvemento sanitario e económico do sector gandeiro.

•

Representar e defender os intereses comúns, profesionais e económicos dos
asociados diante da sociedade e das Administracións Autonómicas.

•

Contribuír e participar na formación empresarial ou profesional dos membros
asociados.

AGACA colaborou, sempre a solicitude dos socios, no asesoramento para elixir a forma
xurídica máis axeitada para levar a cabo o proxecto, así como na elaboración de toda a
documentación para a súa constitución e posta en marcha do proxecto.
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APROLACT S. Coop. Galega
APROLACT S.Coop.Galega é unha cooperativa de segundo grao constituída en 2013 por un
grupo de nove cooperativas lácteas de Galicia. Foi recoñecida como Organización de
Produtores Lácteos polo FOGGA o 03.07.2013 co numero ES12OP0002.
Actualmente APROLACT S.Coop. integra a 13 cooperativas con 2.030 socios produtores de
leite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feiraco S.Coop. Galega
Melisanto S.Coop. Galega
Agris S.Coop. Galega
A Capela S.Coop. Galega
Icos S.Coop. Galega
Os Irmandiños S.Coop. Galega
Leira S.Coop. Galega
Cogasar S.Coop. Galega
Lemos S.Coop. Galega
Leiteira Pico Sacro S.Coop. Galega
Coafor S.Coop. Galega
Agraria Comarcal de Ordes S.Coop. Galega
Coreber S.Coop. Galega

Adaptación de Estatutos á Lei 14/2012
O 13 de decembro de 2011 o Parlamento de Galicia aprobou a Lei de modificación da Lei de
cooperativas de Galicia. A Lei potencia a autonomía da sociedade cooperativa, conferíndolle
un maior grao de autorregulación a través dos estatutos e dos propios órganos sociais,
definindo e delimitando as competencias e responsabilidades no exercicio das súas funcións
na orde interna, para evitar distorsións no seu desenvolvemento, o que vai redundar nunha
maior eficacia na súa xestión empresarial, sen detrimento do principio de democracia interna
da sociedade.
É obxectivo prioritario desta Lei dotar o sector cooperativo de Galicia dunha regulación
propia, avanzada, flexible e con vontade de estabilidade, que recolla as inquietudes das
entidades cooperativas.

Rede Eusumo
Rede Eusumo nace en 2010, impulsada pola Consellería de
Traballo e Benestar, co fin 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 en distintos sectores.
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
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internacionalización, á celebración de encontros internacionais e transfronteirizos, ao
intercambio comercial e á cooperación empresarial.

Accións desenvolvidas por AGACA
“Colexios e institutos”
Organizáronse charlas formativas sobre emprendemento
cooperativo nos IES (Institutos de Educación Secundaria) e
CEIP (Colexios de Educación Infantil e Primaria) para divulgar
entre o alumnado os proxectos cooperativos de éxito como
modelo de emprendemento.
Ademais, 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: CEIP de Teixeiro (A Coruña), IES Leiras Pulpeiro (Lugo), IES
da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Ribeiras de Lea),
EFA Fonteboa (A Coruña), Colegio María Auxiliadora (Lugo),
IES de Catabois (Ferrol), IES Pontepedriña (Santiago), CEIP
Otero Pedrayo (Lugo), IES Armando Cotarelo Valledor
(Vilagarcía), CPI Ponte Carreira (Frades), IES Monte Neme
(Carballo), CEIP Plurilingüe Santo Estevo De Parga (Guitiriz),
CEIP Rosalia de Castro (Lugo), IES Sanxillao (Lugo), CEIP Insua
Bermúdez (Lugo), CFEA de Guísamo (Guísamo), IES Antonio
Fraguas (Santiago), IES Francisco Asorey (Cambados), IES
Leixa (Ferrol), CEIP Paradai (Lugo), CEIP Monseivane (Vilalba),
CEIP Terra Chá (Vilaba), CFEA de Sergude (Boqueixón), IES
Breamo (Pontedeume).
Participaron 825 alumnos dos 25 centros educativos.
“Plan de sensibilización en Igualdade de Xénero nas cooperativas”
Impartíronse dous Obradoiros nos seguintes centros REDE
EUSUMO. Participaron 26 mulleres:
•
•

Cooperativa Campodeza S. Coop. (Lalín)
Concello de Palas de Rei

Os obxectivos foron:
1. Animar ás cooperativas galegas para que se
convertan en axentes activos á hora de lograr a igualdade
de xénero nos seus consellos reitores, aproveitando así o
talento da totalidade das súas persoas socias, tanto homes
coma mulleres.
2. Sensibilizar os/as integrantes que na actualidade
configuran as xuntas reitoras e/ou a potenciais
candidatos/as na perspectiva de xénero.
3. Conseguir que as socias das cooperativas
participen como persoas plenamente empoderadas nos
seus órganos de decisión, asumindo roles de liderado, e
tamén nas distintas actividades que se organicen no seo
da entidade.
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Temática:
Sensibilización en igualdade de xénero, onde se tratan aspectos como:
•
•
•

Igualdade de xénero, iso que é?
Por que todo o mundo fala da igualdade de xénero?
Que beneficios implica ter en conta a igualdade de xénero?.

Empoderamento e liderado, onde se abordan aspectos como:
•
•
•
•

Que significa empoderamento en termos prácticos?
E ti, estas empoderado/a?
Pensas en ti como líder?
Como son e que fan os líderes mundiais?

Plan de formación e divulgación do cooperativismo nas comunidades de montes veciñais
Os obxectivos do Plan foron:
•
•
•
•

Impulsar o emprendemento a través do uso dos recursos agrarios das Comunidades
de Montes Veciñais de Galicia (CCMMVV).
Favorecer o emprego xuvenil, a organización da produción e da comercialización
mediante cooperativas entre os produtores.
Espertar o interese dos propietarios de terras e das persoas mozas desempregadas
da contorna, interesadas en activalas de cara a un rendemento produtivo.
Divulgar e acadar o emprego da fórmula cooperativa como medio para potenciar e
consolidar o seu desenvolvemento a medio prazo."

Celebráronse seis xornadas divulgativas nos Centros da Rede Eusumo. Participaron 240
persoas vinculadas ás CCMMVV:
•
•
•
•
•
•

Concello de Valdeorras
Concello de Lobios
Concello de Bande
Centro de Beariz
Concello de Alfoz
Concello de Monforte de Lemos

Temática
•
•
•
•
•
•

Xestión cooperativizada dos Montes Veciñais en Man Común.
A Lei 7/2012 de Montes de Galicia. Obrigas da nova Lei. En que poden investir as
CCMMVV?
Alternativas xurídicas e organizativas para a mellor explotación dos recursos naturais
ociosos das comunidades de montes.
Xestión cooperativa dos recursos ociosos dos montes veciñais en man común.
As Comunidades Veciñais en man común e a eficiencia enerxética como iniciativas
innovadoras no medio rural.
Introdución ao cooperativismo: idea básica do concepto de cooperativa, implicacións
para produtores, vantaxes e inconvenientes.

Plan de divulgación
agroalimentarias

da

responsabilidade

social

empresarial

nas

cooperativas

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é un movemento que promove nas empresas a
conciencia de velar pola satisfacción e cumprimento das expectativas de todos os grupos de
interese (stakeholders) cos que interactúa. Trátase dun concepto en pleno desenvolvemento
no eido económico e social actual, sen dúbida moi beneficioso para o progreso da nosa
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sociedade por contribuír á mellora da calidade e competitividade das empresas, ao combinar
criterios de eficiencia, sustentabilidade e igualdade de oportunidades.
A divulgación da RSE nas cooperativas agroalimentarias de Galicia intenta a divulgación do
coñecemento da Responsabilidade Social Empresarial, a xestión dos indicadores de RSE e a
transferencia e comunicación dos resultados obtidos mediante a publicación dunha Memoria
de RSE.
Para facilitar a xestión da Responsabilidade Social Empresarial, a toma de datos e o seu
tratamento cara á diagnose de RSE, optamos polo modelo que proporciona a ferramenta
informática XUNTA PRO-RSE, xa que permite a integración das variables da RSE facilitando o
seu tratamento para a posterior redacción da Memoria, ao adaptala ao estándar internacional
G4 da Global Reporting Initiative (GRI) para a elaboración de informes de sustentabilidade.
No ano 2017 traballamos na divulgación da RSE nas cooperativas COGAL, ADEGAS
EIDOSELA, COMARCAL DE ORDES e HORSAL. O plan de traballo foi o seguinte:
En primeiro lugar, buscamos o Compromiso da cooperativa: os reitores da cooperativa
subscriben un compromiso formalizado como código de conduta que reflicte os valores e
principios da cooperativa. A continuación, fixemos a diagnose inicial da cooperativa nos
ámbitos de xestión económica, ambiental e social para determinar o grao inicial de
cumprimento dos indicadores de responsabilidade social corporativa. Estes indicadores
reflicten a eficiencia económica, ambiental e social, para fixar posteriormente as accións de
mellora que cómpre desenvolver para chegar aos obxectivos desexados. Unha vez que temos
realizada a toma de datos e analizados os resultados dos indicadores, redactamos a Memoria
de Sustentabilidade.
Estudo “Aforro e eficiencia enerxética nas cooperativas con fábrica de pensos”
Unha mellora da eficiencia enerxética tradúcese en aforro de custos, aumento da vantaxe
competitiva e diferenciación no mercado. Aínda máis, o consumo enerxético eficiente é unha
das claves da estratexia para loitar contra o cambio climático.
AGACA leva xa uns anos facendo a análise dos consumos enerxéticos no proceso produtivo
das cooperativas con fábrica de pensos. Neste análise estúdanse os equipos consumidores
de enerxía e os hábitos de consumo das fábricas de pensos. A partir dos resultados obtidos,
propóñense e recoméndanse as accións idóneas para optimizar o consumo en función do seu
potencial de aforro, da facilidade de implantación e dos custos de execución.
O Estudo sobre “ Aforro e Eficiencia Enerxética nas cooperativas con fábrica de pensos" ten
como obxectivos:
•
•

Fomentar que as cooperativas con fábrica de pensos adopten mecanismos que
favorezan o aforro enerxético nos procesos produtivos, establecendo indicadores e
medidas que permitan analizar os resultados e fixar obxectivos de mellora.
Facilitar que as cooperativas poidan comparar os seus consumos cos datos medios
obtidos para establecer pautas de actuación de redución do consumo en función dos
parámetros que se indican no Informe.

O fin último é a difusión e aplicación de medidas de aforro e eficiencia enerxética no proceso
produtivo da fabricación de pensos.
Plan de formación en explotacións lácteas galegas “O sector lácteo cooperativo como
ferramenta para fixar riqueza no rural”
Celebráronse seis xornadas divulgativas en:
•
•
•
•

Aula Cemit - Telecentro de Chantada
Salón de actos Casa da Cultura de Sarria
Edificio Multiusos Terra de Xallas de Santa Comba
Auditorio do Centro Cultural de Rodeiro
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•
•

Salón de Actos do Edificio de Usos Múltiples Lalín
Casa da Cultura de Melide

Temática
•
•
•
•
•
•
•
•

As explotacións lácteas galegas garantes de riqueza social e medioambiental.
Oportunidades de negocio para crear empresas no rural. Casos de éxito cooperativos.
Manexo dos pastos nas explotacións leiteiras galegas.
Novos retos nas explotacións de vacún de leite
Eficiencia enerxética nas explotacións gandeiras.
Hixiene e bioseguridade. Emprego responsable dos antibióticos
Riscos, control e prevención de micotoxinas en leite
Redución das perdas económicas no caso de vacas con elevado reconto celular.
Emprego responsable dos antibióticos

Estudo “ Certificación de calidade como ferramenta de progreso e diferenciación no
sector lácteo cooperativo ”.
Os obxectivos do Estudo foron:
•
•
•
•

Análise da evolución de explotacións leiteiras socias de cooperativas que acadaron o
grao de Explotación Certificada.
Mostrar con datos obxectivos, como con esta diferenciación melloraron a
competitividade e calidade do seu produto, así como acadaron unha maior eficiencia
medioambiental.
Mostrar como nestes momentos de crise económica no sector lácteo, os gandeiros
galegos certificados de cooperativas fixeron un notable esforzo para posicionar as
súas granxas na vangarda do sector lácteo europeo.
Dar a coñecer o traballo realizado nas explotacións certificadas e que sirva de modelo
para aplicalo no resto das explotacións, co fin de conseguir un sector lácteo mais
forte.

Temática
•
•
•

Metodoloxía da certificación
Estrutura do equipo técnico de certificación
Zoom sobre a evolución das granxas de leite certificadas
— Aspectos sociais
Estudo das peculiaridades das explotacións certificadas cooperativas:
perspectiva de xénero, idade, relevo xeracional e man de obra externa.
— Local de muxido e sala de almacenamento do leite
Características das instalacións de almacenamento de leite e local de muxido
empregado.
— Muxidores e pautas de muxido
Formación dos muxidores e protocolos seguidos durante o muxido.
— Limpeza e desinfección
Control dos sistemas de limpeza e desinfección das estruturas en contacto co
leite.
— Aloxamento dos animais
Estudo da tipoloxía e deseño dos aloxamentos en canto a zona de descanso,
dimensións, características de comedeiros e bebedeiros, accesibilidade á auga,
ventilación.
— Calidade da auga
Procedencia da auga, sistemas de potabilización e valores microbiolóxicos e
residuais.
— Alimentación
Produción de alimentos, compra de alimentos, almacenamento e conservación.
— Trazabilidade
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Trazabilidade letra Q e trazabilidade da documentación xerada na explotación.
— Estado sanitario
Análise das medidas implantadas nas explotacións para control da saúde dos
animais propios da explotación e incorporacións. Integracións en programas de
ADSG.
— Tratamentos zoosanitarios
Xestión dos tratamentos zoosanitarios na explotación.
— Calidade do leite
Cumprimento co decreto 228/2011, de rexistro de explotacións de calidade
diferenciada.
— Benestar animal
Estudo do cumprimento das normativas Real Decreto 348/2000 e Real Decreto
229/1998.
— Control de pragas
Análise das medidas encamiñadas ó control de roedores e insectos.
— Medio ambiente
Control de residuos xerados na explotación (lixiviados dos silos, augas
procedentes das limpezas, xurros e estercos, plásticos agrícolas e tratamentos
fitosanitarios).
— Outros: Base territoria, explotacións que optaron pola transformación do seu
produto, externalización da recría, entorno e imaxe externa da explotación.
•

Bibliografía

Obradoiros de Comunicación nas cooperativas
Impartíronse catro Obradoiros
nos seguintes centros REDE
EUSUMO.
Participaron
73
mulleres:
•
•
•
•

Condes Albarei
S.Coop.
Martín Códax S.coop
Terras do Miño
S.Coop.
Coreber S.Coop.

Obradoiro de Comunicación en Cooperativas, en Coreber, o 31
de agosto

Os obxectivos dos obradoiros foron:
•
•

Mellorar a comunicación interna nas cooperativas, logrando que os equipos sexan
máis efectivos e produtivos.
Mellorar a comunicación e, por tanto, o entendemento entre os distintos membros da
organización, evitando os conflitos e facendo que se poidan conseguir máis
facilmente os obxectivos da mesma.

Temática:

Coaching, dende a maiéutica socrática, ata as investigacións máis actuais sobre
neuroeducación, demostraron que a mellor maneira de aprender é baseándose no
coñecemento do que xa dispón o individuo no interior e que sexa realmente significativo para
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o individuo. A pregunta é unha ferramenta potentísima para aprender, fomentar a curiosidade
e descubrir todo o noso potencial.
A PNL: os últimos avances científicos sobre neuropsicoloxía e neurociencia avalan o que esta
disciplina avanza dende hai 40 años: aplicar ferramentas e metodoloxías de programación
neuro-lingüística achega gran valor ao proceso ensino-aprendizaxe de calquera temática.
Psicoloxía positiva: o enfoque desta materia é moi necesario para traballar coas actitudes
necesarias para a comunicación eficaz.
Intelixencia emocional: a xestión das emocións é imprescindible no proceso de
comunicación interpersoal.
Informe “Coñecendo o cooperativismo no sector vitivinícola”.
Os obxectivos do Estudo foron:
• O estudo “Coñecendo o cooperativismo no
sector vitivinícola” consiste nunha análise dos
aspectos máis importantes das cooperativas
agroalimentarias do sector vitícola. Neste estudo
preténdese mostrar as particularidades do
cooperativismo agroalimentario no devandito
subsector económico. Así, faise unha comparativa,
na medida do posible, entre os datos propios do
sector vitícola e os derivados do cooperativismo
agroalimentario en xeral, tanto en Galicia coma
noutros territorios limítrofes.
• A información que achegou o estudo xirou
en torno ao relacionado cos aspectos sociais e
económicos da cooperativa: a persoa socia, os
órganos de goberno, a asemblea xeral, o relevo
xeracional, a perspectiva de xénero, a importancia
económica das cooperativas vitícolas, o emprego, a
formación e o uso das tecnoloxías da información e
da comunicación
Temática:

-Obxectivos, metodoloxía e estrutura
-Zoom sobre o cooperativismo no sector vitivinícola
1. A persoa socia
Estudo das peculiaridades das persoas socias nas cooperativas agroalimentarias do
sector vitivinícola: perspectiva de xénero, idade e relevo xeracional.
2. Órganos de goberno
Análise do relacionado coa celebración de asembleas e cos órganos directivos
(xerencia –no seu caso-, composición do consello reitor, formación, relevo xeracional,
perspectiva de xénero), no cooperativismo vitivinícola.
3. Aspectos laborais
Fai notar a importancia do cooperativismo, neste sector, para a creación de postos de
traballo de calidade, sen esquecer, tampouco aquí, a perspectiva de xénero.
4. Aspectos comerciais
Estúdanse temas relacionados coa xestión comercial, ferramentas de marketing,
internacionalización etc. referidas ao sector cooperativo de produción e elaboración
de viño.
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5. Aspectos económicos
Análise sintética das principais magnitudes económicas e financeiras, en base a un
número específico de cocientes concretos, relativos ás cooperativas vitivinícolas.
6. Os retos de futuro das cooperativas vitivinícolas:
Comercialización e afianzamento da internacionalización

-Análise das cooperativas agroalimentarias
1. A persoa socia
Estudo das peculiaridades das persoas socias nas cooperativas agroalimentarias:
perspectiva de xénero, idade e relevo xeracional.
2. Órganos de goberno
Análise do relacionado coa celebración de asembleas e cos órganos directivos
(xerencia –no seu caso-, composición do consello reitor, formación, relevo xeracional,
perspectiva de xénero).
3. Aspectos laborais
Farase notar a importancia do cooperativismo na creación de postos de traballo de
calidade, sen esquecer, tampouco aquí, a perspectiva de xénero.
4. Aspectos comerciais
Estudaranse temas relacionados coa xestión comercial, ferramentas de marketing,
internacionalización, etc. referido ao sector cooperativo.
5. Aspectos económicos
Análise sintética das principais magnitudes económicas e financeiras, en base a un
número específico de cocientes concretos, relativos ao sector cooperativo.
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05 Representación e actividades sectoriais
A finais do 2017, o Ministerio cifrou nun 4,93% o incremento da renda agraria de España.
Descoñecemos os cálculos do Ministerio para Galicia e mesmo o método de cálculo deste
valor, moi cuestionado polos expertos. Recoñecemos que o 2017 tivo un mellor
comportamento nos prezos do leite e das uvas e viño, mellorando lixeiramente o prezo medio
da carne de coello e mesmo de vacún de carne. Porén, ata aquí as boas noticias, pois o
porcino e a carne de polo, xunto cos produtos de horta (patacas, fabas...) tiveron un peor
comportamento en relación co ano anterior.
Comezou o ano agrario coas xeadas de inicios do mes de maio que afectaron fortemente ás
Denominacións de Orixe Monterrei, Valdeorras e Ribeiro, agravadas no Ribeiro por unha
sarabia que obrigou a adiantar a vendima, con perdas globais que superan os 10 millóns de
euros. As perdas pola seca e a avespa velutina foron tamén moi elevadas en apicultura.
Finalmente, as xeadas tamén causaron un enorme dano á produción de castañas en Galicia.

Dende AGACA contactamos coa Consellería do Medio
Rural para ofrecer a capacidade de transporte de auga
de tractores e e cisternas dos Parques de Maquinaria de
cooperativas agroalimentarias e CUMAS, para apoiar na
extinción da vaga de lumes ocorrida en outubro

Ademais, o 2017 quedará na retina de
moitos agricultores e gandeiros coma
un ano de durísima seca que afectou
directamente á redución de forraxes e
pastos, aínda que menos do que cabía
agardar, pois só choveu o 30% dun
ano normal, pero fíxoo en momentos
oportunos da primavera. Os graves
problemas da seca non foron tanto
polas forraxes, como polos pastos (no
interior de Ourense) e mesmo por falta
de auga para dar de beber aos animais
e plantas. A gandería de carne do
interior de Galicia tivo que recorrer a
alimentos mercados ante a seca dos
pastos,
o
que
supuxo
fortes
incrementos dos custos de produción
e fortes investimentos para a
captación de auga.

Tras a seca chegou a xornada do 15 de outubro co lume. Co abandono e o envellecemento
xeral do rural galego, atopámonos cunha masa forestal que invade pobos e aldeas, moitos xa
sen veciños que poidan loitar contra o lume, o que provocou perdas de vivendas e de forraxes
de moitos gandeiros que quedaron sen alimentos para o gando. Neste senso, comentar a
enorme mostra de solidariedade dos gandeiros e das cooperativas coas afectados polos
desastres naturais.
En resumo, a fortaleza dos sectores de vacún e gandeiros en
xeral e a caída das cotizacións dos pensos de alimentación
animal evitaron que esteamos a falar dun ano desastroso para
o agro galego. O prezo do leite superou os 30 céntimos, algo
que non sucedía dende o ano 2014, e sentáronse as bases
dunha recuperación que necesitaba o sector, ademais, sen
limitacións de importancia nas cantidades a comercializar. O
quilo de carne de Ternera Gallega acadou no verán os 4,8
euros, o que supuxo un 10% máis que o ano anterior. Todo iso,
nun contorno de seca que non afectou á colleita de forraxe,
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salvo no interior de Ourense e montaña de Lugo. A seca tamén fixo que se adiantara a
sementeira do millo forraxeiro e fixo que a produción fose bastante aceptable dadas as
condicións climáticas adversas.
No 2017 volveu debaterse un dos máis graves problemas cos que nos enfrontamos os
agricultores e gandeiros: a venda a perdas. A venda de produtos agrarios e da industria
alimentaria a baixos prezos mediante marcas de oferta, marcas brancas ou venda a perdas
acada o 60% do leite e convértese nun dos problemas máis graves que temos produtores e
cooperativas. É unha práctica prohibida pola Lei de Competencia Desleal, salvo casos
puntuais. Mesmo unha sentencia do Tribunal de Xustiza da UE dá pé a que esta práctica se
poida prohibir pero a posición dominante dos ministerios económicos -aliándose coa posición
da gran distribución- convértese nun obstáculo a superar nos vindeiros anos. Vender un
produto de calidade a prezos tirados, supón denigrar a imaxe do mesmo ante os
consumidores.

Finalmente, o ano 2017 foi moi rico en novidades cooperativas. A principios de xaneiro
arrancaba a cooperativa de segundo grao CLUN, que integra tres cooperativas: FEIRACO,
IRMANDIÑOS e MELISANTO. Xa no mes de xuño aprobábase AIRA, a integración nunha
cooperativa de primeiro grao de cinco cooperativas: ICOS, AGRIS, COELPLAN, COGASAR e
a propia AIRA. Unha vez máis, podemos afirmar que as cooperativas fixeron un dos deberes
estratéxicos pendentes máis importantes: o deber de integrarse. Agardemos que os socios e
socias e os sectores axuden a que sexan proxectos de éxito.
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Sector Leiteiro

José S. Montes Pérez

Representante da Xunta
Sectorial de LeiteDerivados Lácteos

O sector lácteo tivo un respiro económico no 2017: prezos moderados
das materias primas e lixeira suba dos prezos do leite, que o puxo por
riba dos 30 céntimos anuais. Galicia e España non aproveitaron os
prezos especulativos provocados pola falta de manteiga nos mercados,
debido ao sistema contractual pero agárdase que tampouco sufran a
baixada dos prezos cando os mercados globais retrocedan. Coa posta
en marcha das medidas acordadas polo Consello de Ministros de
Agricultura do 18 de xullo de 2016, os mercados iniciaron a senda da
lenta recuperación (moi significativa nos produtos industriais e da
manteiga).

Dende AGACA, denunciamos os abusos de banalización que, dende
diferentes operadores da Gran Distribución, se producen reiteradamente. Neste senso,
realizaremos a denuncia que dende calquera entidade socia nos fagan chegar. Por outra
parte, a falta de transparencia no mercado do leite dos primeiros compradores, a escasa
vontade do Ministerio en regular a operativa dos primeiros compradores mediante contratos, e
o apoio dalgunhas industrias aos primeiros compradores como xeito de saltar as normas
causan periodicamente abusos nalgunhas cooperativas lácteas que tratamos de prever e
defender.

Ao cabo de varios anos de aprobación do Acordo para a sustentabilidade do sector lácteo, a
distribución continúa sen comprometerse a valorizar o leite, e a marca PLS (Produto Lácteo
Sostible) perde prestixio no mercado e necesita dunha refundación e revalorización diante dos
consumidores. Ademais, polos sistemas de valorización do leite líquido (PLS), este segue a
estar desprotexido e mesmo banalizado pola industria e, sobre todo, pola Gran Distribución.
Todo isto provoca que os consumo de leite amosen unha tendencia de diminución constante.
En 2017, AGACA celebrou reunións de traballo coas cooperativas socias e mesmo coas
autoridades competentes na materia, tanto galegas como do Ministerio. As propostas
presentadas pola Comisión da Unión Europea e os debates sobre a súa aplicación, a
normativa que desenvolve o Acordo de Sustentabilidade do Sector Lácteo —e o seu contido—
e mesmo o desenvolvemento das Organizacións de Produtores (OP) e Aprolact, promovida
por Bruxelas, e os debates no seo de InLac ou do Ligal son, entre outros moitos, algúns dos
temas tratados.
Acontecementos destacables no contorno Lácteo
A principios de 2017 publicouse o Real Decreto que establece unha axuda excepcional ao
sector de vacún de leite. A axuda que foi aprobada pola UE o 18 de xullo ten por finalidade
mellorar a liquidez das explotacións. O montante global desta axuda a España elevouse a
case 15 millóns de euros, a maior parte (80%) foi destinada a axudar aos gandeiros que non
incrementaron a produción e o 20% restante foi destinada a proxectos de cooperación.
Ao longo do ano tamén se comentou, coas cooperativas lácteas socias primeiro compradoras,
a necesidade de axustar o Acordo Cooperativo á lexislación vixente, polo que se lles achegou
un modelo proposto por InLac. Ao longo do exercicio 2017, en diferentes foros do sector,
tratouse a inclusión no etiquetado, da orixe do leite como ingrediente, avaliando as normativas
dos diferentes países, especialmente Francia. O aspecto máis debatido foi a porcentaxe de
leite que debe levar un produto de leite foráneo para non ser considerado de orixe dun país.
No caso de Francia é o 50%, é dicir, que un produto feito con leite muxido nun 51% en Francia
e o 49% traído de fóra sería un produto que podería poñer no etiquetado leite francés. Dende
Cooperativas, solicitouse a aplicación deste criterio en España, pero considerando que non
pode levar ningún produto estranxeiro, si se quere cualificar como de orixe España.
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O “Paquete Lácteo” potencia a concentración de oferta do leite en Organizacións de
Produtores, pero houbo industrias que renegaron do novo sistema e non desexaron abrir
negociacións coas OP. Chegaron mesmo a impulsar unha estratexia: eliminar o
aprovisionamento do leite organizado polos propios gandeiros en cooperativas primeiro
compradoras.
O Acordo Lácteo
Non nos cansamos de repetir que é indispensable esixir o cumprimento integral do Acordo
Lácteo, aprobando o correspondente Contrato Homologado entre primeiros compradores e
industria e controlando dende as administracións dende os prezos de cesión coa finalidade
de poder introducir a obrigada transparencia no sector.
O Acordo Lácteo é unha gran ferramenta de traballo que pode ser clave para estabilizar e
profesionalizar o sector lácteo. Abarca moitos aspectos: loitar contra a banalización do leite
nos lineais da gran distribución; aumentar a referencia na orixe España do leite producido no
Estado; o Decreto de cesión de prezos, que introduza a necesaria transparencia nas
transaccións Industrias- Gran Distribución e faga que non se produzan abusos que paguen os
produtores; fomentar a contractualización a longo prazo que estabilice o sector; impulsar o
consumo de derivados lácteos de orixe España no noso mercado interno; unha actuación
máis áxil da AICA e Fega sobre as vendas de leite polos intermediarios etc.
AGACA apoiou o Acordo Lácteo, como Cooperativas Agro-alimentarias de España,
condicionado a “unha serie de concrecións que garantan o seu cumprimento por parte de
todos os operadores do sector” para evitar que se repitan os abusos aos que —por parte da
Distribución e da Industria— se está a someter a gandeiros e cooperativas. Apoiamos o
Acordo, pero esiximos o seu cumprimento a todos os operadores do sector; somos
conscientes de que o Acordo tivo un éxito relativo, pois impediu un maior deterioro dos prezos
durante a crise, pero tamén limitou a suba de prezos en momentos en que os derivados
lácteos acadaron prezos moi superiores aos do mercado.
É necesario seguir traballando para que todos os operadores do sector traballen con
contratos tipo homologados ou cos acordados nas diferentes comisións de traballo e para
perseguir abusos das operacións industriais da Gran Distribución, unha vez coñecidos os
prezos de cesión. Por outra banda, resulta imprescindible reformar e potenciar a marca PLS
de tal xeito que non se acolla a mesma a operacións de banalización da Gran Distribución e
se aborden, con máis orzamento e decisión, as necesarias campañas de promoción de
consumo de derivados lácteos diante dos ataques que recibe o consumo de lácteos por
colectivos escasamente informados.
Por último, debe esixirse ao Ministerio que se centre na cadea de de valor do leite líquido de
Marca de Distribución; este é o 60 % do leite líquido consumido en España. O leite líquido
constitúe máis do 50% do leite entregado polos gandeiros ás industrias. A administración é a
única que sabe o prezo en todos os elos: ao produtor polo FEGA, os prezos de cesión da
industria á distribución e os prezos ao consumidor. Con esta información pode perfectamente
ver onde se constrúe ou se crea valor nos diferentes elos da cadea.
Propostas da Comisión de Agricultura da UE
No marco da UE xera unha gran preocupación, no sector, o futuro da PAC, polos problemas
orzamentarios e de falta de orientación de ferramentas para xestionar os mercados en
momentos de crise. Dende a UE, convídase ao sector a que se autoregule e poña freo á
produción de leite en momentos de caídas de prezos. Porén, coas actuais ferramentas
xurídicas e económicas das que dispoñen as OPs e os gandeiros, este desexo da UE non
acaba de perfeccionarse e probablemente deberemos agardar á vindeira crise para ver que
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as medidas adoptadas pola Comisión son claramente insuficientes e pouco operativas nun
libre mercado no que as grandes corporacións da industria e da Gran Distribución teñen
todas as cartas de gañar e os gandeiros e pequenas cooperativas, as de perder.
Non cabe dúbida de que se a Comisión insiste neste mecanismo para regular o desequilibrio
das relacións no sector e a crise de mercado, deberá lexislar, na futura PAC, con moita máis
contundencia e clarividencia a favor dos operadores con menos peso estratéxico do mercado,
coa finalidade de axudar a reequilibrar a cadea de valor deste sector.
A OPL Aprolact S.Coop.Galega
O 27 de outubro celebramos unha importante reunión de todas as cooperativas que
conforman a OP Aprolact. Durante a reunión, participaron representantes do Ministerio e do
Consorcio de Promoción do Ovino, quen explicou a súa experiencia claramente positiva. Entre
os comentarios xurdidos na reunión, afirmouse que as OPs foron política e filosoficamente
impulsadas para reequilibrar o poder de negociación entre os produtores e o resto da cadea
de valor, moi basculado a favor da gran distribución. Porén, a experiencia demostra que, ata
agora, ese reequilibrio da cadea non se acadou coas OPs. As OPs non acaban de
acomodarse entre os primeiros compradores que desenvolven unha tarefa no mercado vital
para o sector lácteo. Tanto en Bruxelas como en Madrid non acaba de saberse que queren
facer coas OPs para tornalas realmente operativas e efectivas no seu cometido, e semella “un
quero pero non podo” constante. Moitos socios de cooperativas primeiro compradoras
seguen sendo membro de OPs diferentes, o que segue xerando confusión e inoperatividade.
Dende as administracións, e co seu apoio económico e lexislativo necesario, é fundamental o
apoio á transformación dos primeiros compradores en OPs, lexislando un peso máis claro e
definitivo no proceso de negociación e contratualización do leite, sen interferencias do dereito
da competencia neste ámbito e con apoio económico para que as OPs poidan desenvolver as
tarefas de recollida.
En resumo, é fundamental que as administracións avancen na definición do que queren e
desexan facer coas OPs, e, dende AGACA, urxiremos, insistiremos e esixiremos que o
desenvolvemento sexa eficaz. Neste senso, dende AGACA respondemos a varias enquisas
relacionadas con este tema procedentes de diferentes administracións.
LIGAL
No ano 2017 foron tratados numerosos temas relacionados coa calidade
do leite de vaca producido en Galicia. Podemos destacar que os temas
abordados nos debates do Ligal e comunicados ás cooperativas foron: a
implementación da calibración de pH como criterio de rexeitamento de
mostras acedas. Os resultados de graxa e proteína. Estacionalidade e
comparativa de Galicia respecto de España e os principais países
produtores, e a implantación duns premios de recoñecemento e
valorización dos produtores de leite cru de Galicia.
Albino López Rodríguez

Representante da Xunta
Sectorial de Leite e
Gandería ata setembro

O representante de AGACA no Ligal, o gandeiro e presidente da
cooperativa Aira e José Ramón Ratón Varela, dende o 26 de setembro
de 2017, que coa colaboración da técnica de Calidade de AGACA, María
Rey Campos, son os encargados do seguimento desta problemática.
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Cooperativismo lácteo
Integración de Cooperativas
Nos encontros coas
diferentes autoridades
agrarias
(Xunta,
Ministerio) acadamos o
compromiso
de
traballar pola unión das
cooperativas
e
gandeiros para facer
fronte
aos
graves
problemas do sector
lácteo.
CLUN
Con data de 1 de
xaneiro deu comezo á
súa actividade CLUN,
resultado do proceso de integración de tres grandes cooperativas lácteas galegas: FEIRACO,
OS IRMANDIÑOS e MELISANTO. Segundo o manifestado polo seu director xeral, CLUN
propúxose investir dous millóns de euros ao longo de 2017 coa finalidade de facer máis
eficientes aos socios. Coas dificultades de integrar tres culturas diferentes de facer
cooperativa agraria, propuxeron dende os inicios as portas abertas á entrada de máis
cooperativas galegas na iniciativa. Estamos ante unha entidade con capacidade de crear
produtos e proxectos industriais, investindo na propia actividade industrial e na mellora dos
servizo aos socios.
AIRA
Con data de 30 de xuño era aprobada a integración de cinco cooperativas co nome de AIRA.
Estas cinco cooperativas son: ICOS, AGRIS, COGASAR, COELPLAN e a propia cooperativa
de segundo grao AIRA. Este segundo proxecto integrador comunicou que pecharía o ano con
preto de 100 millóns de euros de facturación, 2.800 socios, 220 empregados e máis de 310
millóns de litros de 1.100 explotacións socias activas. Entre os obxectivos manifestados desta
cooperativa está chegar as 200.000t de penso para alimentación animal, xunto coa
integración dos servizos profesionais aos gandeiros socios.
DAIRYLAC
Un dos obxectivos manifestados por AIRA está relacionado coa posta en valor da produción
dos asociados, e para iso, consideran clave o investimento na sociedade participada
DAIRYLAC. Neste senso, DAIRYLAC está inmersa nun ambicioso proceso de investimentos
industriais para a transformación de lácteos na planta de Melide. DAIRYLAC tamén procedeu
a realizar os cambios nos equipos directivos (Iago Quintana) e no consello de administración
(Antonio Couceiro).
CELEGA
A principios do ano 2017 o sector lácteo galego deu un paso máis para gañar músculo e
fortalecerse no mercado. Dúas cooperativas, LEMOS e COREBER, adquiriron o 100% da
industria CELEGA, que recolle 120.000 t de leite ao ano a máis de 350 granxas, acadando
unha facturación de 60 millóns de euros anuais. Celega dispón de 20 empregados e recolle e
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procesa leite para a súa venda ao grupo Schreiber Foods, vencellada a marca Hacendado de
Mercadona.

Outros investimentos lácteos en Galicia
Consideramos de interese —polo probable impacto positivo no sector lácteo de Galicia, que
está remitindo case un 40% do leite a transformar fóra de Galicia—, a noticia dun importante
proxecto de investimento previsto para os vindeiros anos: Liasa ('Ken') e un exconselleiro de
Senoble investirán setenta millóns de euros nunha planta de lácteos en A Coruña. O grupo
está encabezado por Lácteos Industriales Agrupados (Liasa), tamén coñecido pola súa marca
'Ken' e centrado sobre todo en derivados lácteos para a canle profesional (Horeca, pastelería,
xeadería e industrial), e o agora empresario Dominique François Blancho —conselleiro da filial
española de Senoble (interprovedora de Mercadona) ata que a empresa foi vendida a
Schreiber Foods—. Comunicaron que levantarán unha planta para lácteos na localidade
coruñesa de Curtis. Para o proxecto, estes socios constituíron a sociedade Goodleit, S.L., e a
inicios de xullo do 2017 comunicaban o inicio dos investimentos na planta.
Porén, non todo foron boas novas no sector durante o 2017. Tamén eramos coñecedores dos
conflitos xerados polas faltas de pagamentos de primeiros compradores a gandeiros e
cooperativas. Neste senso, o caso que máis afectou ás cooperativas socias de AGACA (catro
cooperativas) foron as faltas de pagamentos de LÁCTEOS ORTEGAL, que, a súa vez, se
querelou con EUROSERUM por motivos de incumprimentos contractuais.

Cambios na representación institucional de AGACA neste sector.
Dende o mes de marzo de 2017 a Unión de Cooperativas AGACA, a proposta das
cooperativas do sector e por acordo do Consello Reitor, é representada nos foros estatais do
sector lácteo por D. José Manuel López Tellado, presidente de AIRA. Ao longo do ano
abordáronse prioritariamente os seguintes asuntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan da UE de redución da produción: 150 M€ para a UE. Practicamente esgotadas
as axudas na primeira solicitude. Solicitudes en Galicia, lixeiramente por debaixo da
media de España. Grandes países solicitantes: Alemaña, Reino Unido e Francia.
Plan de axudas directas de 16,66 M€ para España. Preto de 3 M€ para socios de
OPs.
Ampliación de socios da OP Aprolact.
Reunión do Plan de Fortalecemento do Sector Lácteo, na que a Consellería explicou
as axudas concedidas ao sector mediante os Plans de Mellora.
Concesión de axudas financeiras para os titulares de explotacións leiteiras que estean
en dificultades financeiras, solicitadas antes do 29 de agosto 2016.
Presentación de denuncias ante a AICA. Guía de Boas Prácticas Mercantís: inscribirse
no rexistro canto antes para acceder a axudas.
Extensión de Norma de InLac.
Solicitude de que se faga unha reflexión profunda sobre as repercusións en
sustentabilidade social e ambiental do proxecto de posta en marcha dunha granxa de
20.000 vacas cunha produción próxima aos 180 millóns de litros en Noviercas (Soria).
Páxina web SILAC: na dirección www.silacinlac.es a clave de usuario para acceder a
Páxina SILAC, na que se encontra información sobre o sector lácteo.

En conclusión, no 2017 o sector lácteo mellorou a súa situación de mercado polo que mellorou
o prezo do leite ás cooperativas e gandeiros. Finalmente, dende AGACA comprometémonos a
traballar na unión das cooperativas lácteas galegas. Agardamos poder presentarvos algunha
proposta nesta liña. Necesitamos a xenerosidade de todos para poder avanzar.
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Varios
Abordáronse outros aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Participouse en todas as reunións convocadas pola Administración, trasladando as
opinións das cooperativas.
Asesorouse e orientouse a todas as cooperativas socias no relativo ás axudas
excepcionais relacionadas coa crise do sector lácteo que, dende a UE e o Ministerio,
se propuxeron para a gandería.
Durante 2017 asesorouse a Asociación Galega de Técnicos de Equipos de Muxido AGATEM.
Publicáronse regularmente diferentes informes sobre o mercado lácteo: prezos,
evolución da produción, entregas etc.
Participouse en asembleas de cooperativas e de profesionais da gandería informando
sobre os temas que inciden no 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 e do seu transporte en cisternas.
Achegáronse diferentes modelos de escritos para que as cooperativas puidesen
cumprir coas diferentes normativas sectoriais.
Informouse sobre toda a normativa relacionada co sector, especialmente sobre as
axudas do Réxime de Pago Básico da PAC.
Transmitiuse información de prezos de mercado: elaborouse unha estatística propia
de prezos do leite comercializado polas cooperativas galegas e transmitiuse
información sobre todos os axentes e establecementos que interveñen no sector
lácteo.
Asesoramento en enerxías renovables para poder chagar a aforrar ata 2.000 euros por
granxa.
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Sector Cárnico
O sector cárnico, conxuntamente co sector de gandería intensiva,
ambos os dous moi importantes en Galicia, acadou unha importante
relevancia no ano 2017 ao poñerse en marcha a Indicación Xeográfica
Protexida Vaca e Boi de Galicia. Esta nova IXP pretende impulsar a
calidade das canais de vacún maior e captar o valor engadido que o
mercado e os consumidores amosan para co vacún de Galicia
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 o apoio da administración autonómica. Así xurdiu 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.

Rafael Tejeda Vázquez

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

Tendo en conta a súa importancia para o sector de vacún de carne
galego e a necesidade de amparar o produto para poderlles garantir aos
consumidores a súa orixe e calidade, os produtores e elaboradores
mantiveron ao longo dos anos 2015 e 2016 varias reunións que
frutificaron coa presentación ante a Consellería do Medio Rural, o 25 de
maio de 2016, da solicitude para o recoñecemento da indicación
xeográfica protexida Vaca e Boi de Galicia / Vaca y Buey de Galicia e a
súa tramitación para obter o rexistro europeo. Neste senso, a finais de
xuño de 2017 a Consellería aproba o Regulamento das indicacións xeográficas protexidas
Ternera Gallega e Vaca e Boi de Galicia e do seu consello regulador común, o Consello
Regulador das indicacións xeográficas protexidas de Carne de Vacún de Galicia. Tempo
haberá de realizar as correspondentes valoracións sobre o posicionamento destas canais de
vacún maior ante os consumidores deste tipo de carne. Neste senso, a petición da IXP
Ternera Gallega, AGACA nomeou a D. Ramón Mandiá representante neste novo Consello
Regulador. Un proxecto necesario sería impulsar en Galicia o cebo de vacas frisonas de
desvellamento e canalizar a comercialización mediante a nova IXP Vaca e Boi de Galicia
En termos xerais, o vacún de carne representa o 15% da produción final gandeira de España,
sumando Galicia arredor do 16% da Produción Final Gandeira de España. A pesar desta
posición, Galicia só ten o 10% das vacas nutrices de España. A tendencia do número de
cabezas é decrecente a nivel estatal, tanto en número de cabezas sacrificadas como en
termos de peso, no que Galicia representa o 15% nacional.
O vacún de carne é un sector moi dependente das
axudas PAC, por iso, calquera información
relacionada coa tendencia da futura PAC 20212027 xa comeza a ter interese para as cooperativas
e os gandeiros. Neste senso, de cara a xuño de
2018
agárdanse
adoptar
os
primeiros
posicionamentos sobre esta materia no sector de
vacún de carne: facendo fincapé nun maior apoio
dos pagos asociados e nos pagos medioambientais
e apoiando moito máis a agricultura asociativa.
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Porén, este sector non contempla as OP como unha ferramenta operativa de interese para o
mesmo pois as cooperativas apenas acadan o 15% da comercialización do sector en España,
e o 30% en Galicia. En cambio, de cara á Reforma da PAC é un aspecto que non deberían
descoidar. De cara ás vindeiras reformas e axustes da PAC, consideramos que as primas
acopladas, tanto de vaca nutriz como de vacún de cebo e ovino-cabrún deberían ir na liña
que, dende sempre, se considerou oportuna nas cooperativas: primar a calidade, o
asociacionismo, aumentar os rateos de años por ovella etc.
O prezo dos alimentos estiveron moi contidos durante todo o exercicio 2017 tendo un efecto
positivo sobre uns prezos de mercado da carne que seguen contraídos e baixos dende hai
anos.
En España hai unha tendencia ás importacións de xatos de Polonia e Alemaña e de carne de
vacún de Brasil (fóra da UE) e Francia (na UE). Tamén, a nivel estatal, hai unha tendencia
crecente a incrementar as exportacións de vacún de carne cara ao norte de África, Países
Baixos e Italia (na UE). O consumo interno ten unha tendencia descendente.
Os estudos oficiais sobre as tendencias na demanda dos alimentos aseguran que no resto do
mundo hai unha crecente demanda a 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. De feito, no 2017o ICEX presentou un interesante
informe sobre o mercado de Israel para o ovino e o bovino de España.
Por outra banda, a tuberculose segue afectando aos rabaños especialmente no Sur, en
Estremadura e Andalucía, sendo unha cuestión clave deixar libres desta enfermidade ás
explotacións gandeiras galegas.
PROVACUNO
En relación á Interprofesional Provacuno, aprobouse
definitivamente a Interprofesional e a extensión de norma no
2016 iniciándose as primeiras accións promocionais ao longo
do ano 2017. A extensión de norma e como se vai proceder
para o cobro ao sector produtor centraron os traballos de
PROVACUNO, sexa mediante o desconto aos gandeiros, sexa
os matadoiros e comerciais aboarán a Provacuno os descontos
practicados aos gandeiros.
O representante de AGACA no Consello Sectorial insistiu na
necesidade de que o diñeiro descontado aos gandeiros sexa
aboado a Provacuno e se establezan os correspondentes controis do mesmo. Neste senso,
considerouse fundamental a colaboración da administración a través do SIMOGAN para
poder levar un control exhaustivo das matanzas e tratar de evitar a fraude.
Ovino e cabrún
Os pequenos ruminantes poden converterse no perfecto
complemento de moitas explotacións gandeiras de vacún e
leite e avanzar nos recoñecementos públicos do seu papel
como ferramenta económica, social e ambiental clave de
cara ao futuro do medio rural galego. OVICA, a cooperativa
Vélaro, a nova marca “Pastores de Galicia” e demais
entidades vinculadas conforman unha rede de interese
estratéxico, para loitar contra o despoboamento do rural e
para loitar contra a biomasa impulsora dos lumes que as
secas do verán asolan a Galicia.
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Dende AGACA, informamos sobre
a extensión de norma da
Organización Interprofesional de
Ovino e Cabrún de Carne ao
conxunto do sector e impulsamos
o inicio de estudos previos co fin
de avaliar a posibilidade de poñer
en marcha unha marca pública ou
colectiva no sector de ovino de
Galicia. Neste senso, o anuncio de
lanzar a marca “Pastores de
Galicia”
pode
supoñer
un
importante paso adiante para a visibilidade deste sector, tanto a nivel de produción como de
comercialización e recoñecemento do consumidor.
Outros aspectos
Finalmente non podemos pechar esta pequena memoria do sector sen lembrar o concurso de
acredores de ARTESANOS GALLEGOS DE LA CARNE. A cooperativa Artesáns Gandeiros
instou ao concurso dado que debía sobre 3 millóns de euros. Esta empresa na que tiñan
depositado a confianza a cooperativa Artesáns Gandeiros, xera unha importante perda
económica e de credibilidade nas cooperativas gandeiras comprometidas co proxecto.
Finalmente. O pasado ano 2017 o Ministerio de Agricultura publicou un interesante estudo: EL

SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO EN CIFRAS: PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS, que achegamos a todas as entidades socias polo seu interese profesional.
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Abastecementos e Servizos

José M. López Tellado

Representante da Xunta
Sectorial de
Abastecementos e
Servizos

Segundo datos manexados no sector agrario, case un 70% dos
produtos fitosanitarios, dos zoosanitarios e dos fertilizantes que se
comercializan na UE e o 50% das sementes, son controlados na UE por
catro grandes grupos. Hai unha responsabilidade das administracións
para desenvolver políticas de organización do sector e lograr unhas
estruturas fortes fronte a estes mercados de compra; tamén, dos
servizos de Competencia para evitar as situacións de abuso e,
finalmente, dos agricultores e gandeiros de meterse de cheo nas
estruturas asociativas de tipo empresarial: as cooperativas de
abastecementos e servizos.

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.
Isto permitiu que grandes grupos cooperativos gañasen día a día posición nos mercados,
tanto con relación aos fabricantes nacionais e estranxeiros, como aos competidores. Viuse
unha expansión das cooperativas de subministracións cara a novos territorios onde ofrecer os
seus servizos a outras cooperativas.

A maioría das cooperativas con facturación superior ao millón de euros teñen actividade en
subministracións e servizos. Estas lograron organizarse en grandes cooperativas de segundo
grao —como é o caso de Delagro—, acadando unha concentración da demanda que lles
posibilita negociar directamente cos fabricantes e acadar unha grande especialización nos
subministros agrarios e gandeiros.
Alimentación animal. Pensos
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.
En 2017 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
ás marxes brutas do sector gandeiro. Neste senso,
estímase que o prezo medio das materias primas para
alimentación animal subiron as proteínas vexetais (soia)
e baixaron lixeiramente o resto de cereais no 2017,
cotizando o trigo e o millo moi preto de mínimos dende hai moitos anos o que beneficiou
fortemente á gandería de Galicia.
En relación ao trigo, os baixos prezos de Ucraína e Rusia mantiveron baixos os da UE, nun
contorno de oferta abundante, con gran dispoñibilidade dos trigos forraxeiros. O tipo de
cambio con Rusia e Ucraína favoreceu tamén esta situación de prezos baixos para o trigo.
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 Unión
Europea, especialmente as relacionadas cos pensos medicamentosos, e prever e coñecer as
posibles contaminacións cruzadas.
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Alertas sanitarias
Cumpriu prestar especial atención ás alertas sanitarias que, na fabricación de pensos,
supoñen un 10% do número de notificacións, especialmente por: dioxinas en premesturas
pigmentadas, aflatoxinas B1 en millo e PCBs non semellantes ás dioxinas.
Posto que concentracións de aflatoxinas que estean por debaixo dos límites poden orixinar
problemas de utilizarse en produción láctea, prestase especial atención ao axeitado
etiquetado para evitar este destino.
As fábricas deben impulsar os autocontrois (APPCC, rexistros de instalación e de 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, recomendouse manter atención á nova normativa que vaia xurdindo relacionada
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.

AGACA valorou que estas axudas, clave para a redución dos custos de produción, se
manteñan no tempo e que mesmo se faga un esforzo por incrementar a súa dotación
orzamentaria de fondos públicos pois axudan a CUMAs e parques de cooperativas a
potenciar o uso da maquinaria en común, reducindo os custos de produción agrogandeiros.
Isto é especialmente útil nestes tempos en que a competitividade produtiva de alimentos será
maior e os mercados, moi volátiles. A finais de 2017 prestamos especial atención ao Decreto
de xurros que castigaba especialmente aos gandeiro que usaran o sistema de prato ou canón
para a aplicación dos xurros. Entendemos que, dende as administracións, están obrigados a
orientar aos gandeiros na aplicación desta normativa e a apoialos decididamente mediante
maiores axudas ás CUMAS e parques de maquinaria para que poidan ofrecer un sistema de
aplicación de xurros acorde coa redución da emisión de nitrato amónico.
A convocatoria das axudas 2017 estivo insuficientemente dotada no que respecta a
orzamento, o que non permitiu dar axuda a todas as CUMAS e Seccións de Maquinaria das
cooperativas que así o solicitaron. Pola súa banda, AGACA impulsou unha ampliación da
axuda na Orde de convocatoria coa finalidade de que os potenciais beneficiarios puideran
recibir axudas acorde coas necesidades do sector. Hai que vixiar constantemente a posible
mala aplicación das axudas o que imposibilitaría camiñar cara a racionalización e
transparencia do investimento en máquinas.
Zoosanitarios
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 aínda sen solución dos residuos de envases, que, na
actualidade do 2017, recae sobre o gandeiro.
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Fitosanitarios
O exercicio 2017 pasará a historia agraria de Galicia coas medidas emprendidas pola
Consellería do Medio Rural contra a Tecia da pataca. Neste senso, dende a Consellería do
Medio Rural publicouse unha resolución o 2 de febreiro de 2017, pola que se amplían as
zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada Tecia solanivora
Povolny ou couza guatemalteca da pataca. Durante este ano numerosas reunións cos
produtores tratan de atallar esta devastadora praga que pode terminar por poñer en perigo a
produción da rica pataca de Galicia. AGACA fixo especial esforzo de difusión das medidas
para tratar de conter este problema fitosanitario das nosas patacas tan apreciadas polo
mercado.
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 do 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 do 2017 fíxose un seguimento á transposición do RD 1311/2012 sobre o uso sostible
dos produtos fitosanitarios. Ademais, o Real Decreto 1702/2011 sobre inspeccións periódicas
dos equipos de aplicación de produtos fitosanitarios establece que todos os equipos deberán
ser inspeccionados, como mínimo, unha vez antes do 26 de novembro de 2016. Esta norma
afecta as máquinas usadas para tratamentos fitosanitarios da viña, horta e gandería. Ao longo
do 2017, AGACA informou puntualmente das ITEAF rexistradas en Galicia e da importancia de
que as cooperativas impulsaran a revisión da maquinaria de aplicación de fitosanitarios.
Por outra banda, en relación aos envases de fitosanitarios e Sigfito, a entrada en vigor do RD
180/2015, que regula o traslado de residuos, afecta ao actual sistema de recollida na que os
agricultores entregan os envases baleiros nos Puntos de Recollida e alí os recollen os xestores
autorizados contratados por Sigfito para a súa correcta xestión. Segundo interpretaba Sigfito,
o agricultor é o produtor do residuo, mentres o Punto de Recollida só actúa como posuidor
intermedio do residuo, para facilitar a súa entrega ao sistema colectivo.
Hai comunidades autónomas que consideran que o Punto de Recollida é produtor de residuo,
o que obriga a cambiar a Sigfito, que xa non pode actuar como produtor e ten que actuar
como posuidor. En Galicia, os puntos de recollida pasarán a ser posuidores de residuos,
como xa eran noutras comunidades autónomas. En definitiva, preocupa a falta de
harmonización en canto a consideración como produtor ou posuidor.
Finalmente, no 2017, no Comité Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Pensos en
Bruxelas aprobouse a renovación por 5 anos da autorización da substancia activa herbicida
glifosato, xerando previamente unha gran inquedanza entre os representantes dos
agricultores e cooperativas da UE. Sen lugar a dúbidas, este é un dos grandes éxitos dos
representantes de agricultores e cooperativas, pois hai unha forte corrente por limitar o uso
deste herbicida. Os agricultores e cooperativas da UE son os maiores interesados en dispoñer
dunhas condicións de produción seguras tanto para a saúde humana como para o medio
ambiente. O glifosato é unha substancia activa moi usada, comercializado por numerosas
empresas, con altos niveis de eficacia tanto en agricultura convencional como na de
conservación. Leva usándose 42 anos en todo o mundo mostrándose como eficaz e seguro,
así como unha ferramenta eficaz para a conservación do chan ao reducir o laboreo. O
glifosato é un dos produtos mais usados nos principais cultivos, polo que a súa cancelación
xera un grave problema para o sector.
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Sanidade animal
AGACA, representando ás cooperativas socias, defendeu os intereses das cooperativas en
relación coa aplicación da normativa sanitaria animal. Neste senso, impulsáronse actividades
e 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 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.
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 compra 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.
Neste senso, realizouse a auditoría enerxética a dúas explotacións gandeiras, unha en Tordoia
e outra en Padrón, en colaboración con NESTLÉ. Nunha primeira fase, recolleuse a
información dos datos de produción e consumos. Despois fixemos a toma de datos das
instalacións consumidoras de enerxía cunha medición de parámetros eléctricos “in situ” na
acometida xeral da instalación. Coa análise dos rexistros de enerxía, fixemos a avaliación
técnica da situación enerxética das explotacións, elaboramos o balance enerxético global e
redactamos a proposta de medidas de mellora para o aforro e a eficiencia enerxética. Tamén,
e aproveitando os datos obtidos, calculamos a pegada de carbono das dúas explotacións,
2
dando o resultado de 1,25/1,42 kg-eq de CO por litro de leite producido.
As auditorías son un paso máis da diagnose enerxética e teñen como obxectivo a
identificación dos consumos enerxéticos térmicos, eléctricos e de iluminación rexistrados no
desenvolvemento do proceso produtivo da fabricación de pensos, co fin de establecer un
consumo medio e, nunha fase posterior, identificar as medidas de aforro e eficiencia
enerxética. Na auditoría estúdase de forma exhaustiva o grao de eficiencia enerxética da
instalación produtiva e analízanse equipos consumidores de enerxía, hábitos de consumo e
posibles ineficiencias enerxéticas. A partir dos resultados obtidos, recoméndanse accións
idóneas para optimizar o consumo en función do potencial de aforro, da facilidade de
implantación e do custo de execución de cada proposta de mellora.
Tamén se resolveron consultas, asesorando ás cooperativas na mellor opción enerxética.
Neste senso, AGACA, en conxunto con outras entidades
agrogandeiras, está a desenvolver o proxecto europeo
ResFarm, do Horizonte 2020, no que participan 50
explotacións coa finalidade de actuar na redución do seu
custo enerxético e que finalizou en decembro de 2017.
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 ás que as entidades financeiras emiten tarxetas
-gasóleo bonificadas, sendo usadas tanto na retirada coma no pago.
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Coordinados por Cooperativas Agroalimentarias de España levouse a cabo unha estratexia
para frear os impedimentos para o desenvolvemento de estacións de servizo desatendidas
(ESD). As ESD posibilitan manter puntos de venda en lugares de baixa demanda e ampliar
horarios, logrando mellores prezos para o consumidor nun contorno rural. As ESD son máis
dun 8% das estacións de servizo na UE, supoñen máis do 5% das vendas, e superan o 50%
das estacións de servizo en países como Dinamarca, Finlandia, Suecia e Suíza, pero a súa
media de vendas é inferior á das estacións de servizo atendidas.
AGACA, en colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de España, defende os
intereses das cooperativas con ESD. Neste senso, o pasado ano a Comisión Nacional dos
Mercados e a Competencia, CNMC, situouse en contra das medidas acordadas en contra das
ESD aprobadas por varias comunidades autónomas que limitan la actividade das ESD e
recomenda que se eliminen as limitacións impostas ás cooperativas agrarias para a
distribución de combustibles. Nun informe da CNMC considérase que as comunidades
autónomas non poden poñer barreiras á entrada e exercicio da actividade das ESD de xeito
innecesario ou desproporcionado e critícase a esixencia de dispor do mínimo dunha persoa
para que atenda a ESD, o que limita a libre elección dos consumidores. A CNMC avaliou os
países do contorno, e atopou que en Dinamarca chega ao 65% e en Holanda ao 23%, onde
non orixinou riscos de seguridade e si se constatou unha forte redución de prezos dos
carburantes. Ademais, ata agora non houbo ningún incidente nas ESD das cooperativas en
España.
Ademais, ante a limitación de que as cooperativas non poden subministrar máis do 50% a non
socios, a CNMC manifesta que esta limitación non atende a criterios económicos e menos de
seguridade de subministro. Por tanto, a CNMC recomenda que se eliminen, polas
comunidades autónomas, a innecesaria imposición de que as ESD contén con persoal para
atender aos usuarios. Finalmente, CEPES apoia o papel das Cooperativas Agroalimentarias na
distribución polo miúdo de carburantes. CEPES aclara que as Estacións de Servizo “Low
Cost” son unha figura de distribución de carburantes diferente ás Estacións de Servizo das
cooperativas agroalimentarias diferenciando este modelo de distribución de carburantes das
chamadas “Estacións de Servizo Low Cost”, as cales se caracterizan por non contar con
persoal permanente nas instalacións.
Baixo o punto de vista de AGACA, as cooperativas teñen unha especial consideración e
protección que lle outorga o artigo 129.2 da Constitución Española, debido ás peculiaridades
económicas e sociais que as administracións deberían coñecer:
1º.- Son un modelo que traballa en defensa das rendas agrarias concentrando a oferta de
produtos agrarios e a demanda dos subministros dos socios, obtendo para eles un maior valor
engadido nas operacións comerciais.
2º.- Son unha ferramenta de regulación de prezos e mercados favorecendo a todos os
agricultores e gandeiros, incluso aos non socios, que utilizan como referencia os prezos das
cooperativas á hora de facer as súas compras.
3º.- Contribúen ao desenvolvemento empresarial no medio rural porque facturan máis de
1.500 millóns de euros en Galicia, porque teñen un capital 100% nacional e do sector agrario,
cuxos beneficios retornan ao propio sector e repercuten directamente na poboación rural.
4º.- Son empresas que nunca se deslocalizan, sempre están asentadas no medio rural e
contribúen cos seus medios a formar e asesorar aos socios en xestión empresarial,
alimentación, sanidade, manexo, sementeira, fertilización, tratamentos fitosanitarios...
5º.- Posibilitan a fixación da poboación rural dando cobertura a máis de 25.000 agricultores e
gandeiros e mantendo preto de 6.000 empregos directos e moitos outros de xeito indirecto
nos sectores de transporte, construción e os servizos.
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6º.- Garanten, cos servizos veterinarios e agronómicos, a calidade e seguridade alimentaria,
froito da trazabilidade dos seus produtos que sempre proceden das mesmas explotacións e
non varían en función de campañas ou prezos.
7º.- Teñen especial interese en defender o medio ambiente formando aos socios en prácticas
non contaminantes e realizando labores de recollida de residuos de envases fitosanitarios e
zoosanitarios, protexendo a fauna e a flora con sentido común, propiciando un equilibrio
sostible.
8º.- As cooperativas teñen un funcionamento totalmente democrático na toma de decisións e
na súa estrutura e na súa xestión, e non pode haber ningún tipo de discriminación á hora de
admitir os socios.
9º.- Os beneficios aos socios non se reparten en función do capital achegado, senón en
función da actividade cooperativizada que se realiza, e porque estes beneficios se dotan, ao
menos nun 20%, a un fondo de reserva obrigatorio que é non repartible en caso de disolución
e nun 5% en temas formativos.
10º.- Porque non existe outro modelo tan implicado co medio rural, nin tan socialmente
responsable, como o modelo cooperativo.
Desgraciadamente, o cooperativismo é moi descoñecido polos consumidores e moi mal
tratado por algunhas empresas coas que compite.
Finalmente, neste ámbito, informouse sobre as inspeccións a cooperativas con distribución de
carburantes, baseadas en esixencias incorporadas en normas de carácter autonómico e de
tipo de consumo, referidas a cuestións de seguridade, 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 catro cooperativas con sección de
crédito con máis de 100.000.000€ en depósito. O seu coordinador, D. Xosé Ameneiros, a
veces asiste ás reunións que se celebran no seo de Cooperativas Agro-alimentarias de
España.
Segundo datos de Cooperativas Agroalimentarias, hai 248 cooperativas con sección de
crédito entre as súas actividades, maioritariamente en Andalucía, Cataluña, Valencia e Castela
a Mancha que teñen depositados máis de 2.645.000.000€. Durante 2017, comentouse a
necesidade dunha regulación normativa adaptada á realidade das cooperativas con sección
de crédito.
A sección de crédito é unha ferramenta ao servizo da cooperativa e o seu marco de actuación
debe estar delimitado e respectando uns principios reitores estritos. No resto de España e en
Galicia, asistimos a un escenario de concentración e integración para gañar dimensión e
implantar economías de escala. A maioría das seccións de crédito están profesionalizadas,
mediante equipos humanos ben formados, onde a prudencia e o control de riscos son dous
elementos claves na xestión e funcionamento. En todo caso, as cooperativas con sección de
crédito son un modelo viable e con futuro se se adaptan aos tempos e activan unha filosofía
de resiliencia.
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Finalmente, a correcta aplicación da Lei de Prevención de Branqueo de Capitais, xunto coa
aplicación do Plan de Prevención de Riscos Penais centraron gran parte das preocupacións
das seccións de crédito de Galicia. 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 estaría limitado, xa que a sección de crédito non debería destinar máis dun
20% dos seus fondos ao financiamento da cooperativa.
Medioambiente e Control da Fauna
Continuouse reclamando, ante diferentes administracións, o establecemento de axudas e
actuacións de control en relación coa fauna salvaxe, especialmente cos danos do xabaril,
corvos e lobos. Seguiuse concienciando ás Administracións e á sociedade dos danos que
causa a fauna salvaxe aos agricultores e da necesidade de facer un seguimento e control das
colonias dos animais que máis danan os cultivos.
Adobos e fertilizantes
A distribución de fertilizantes, con forte implantación en Galicia, está vivindo unha das maiores
reestruturacións sectoriais derivadas do impacto da crise. Esta situación pasa desapercibida
para Administracións e sociedade. Dende 2008 o escenario variou, pois o consumo baixou
aproximadamente un 30%, con perdas por depreciación dos stocks, sen financiamento. A
estratexia que se seguiu consistiu en asentar as vendas o máis preto posible do agricultor e
dar servizos que acompañen aos produtos: loxística, envasado, asesoramento e produtos
específicos.
Dende as cooperativas e os agricultores e gandeiros insístese na necesidade de contar con
fertilizantes de calidade e a prezos competitivos. Os fertilizantes naturais representan o 30%
dos custos variables de todos os sectores de produción agraria, e este porcentaxe sube no
caso dos cereais.
A UE non dispón de suficientes capacidades de produción para satisfacer a demanda de
abonos minerais dos agricultores europeos, polo que deben importarse de outros países,
como Marrocos ou Rusia, polo que é moi importante manter e diversificar as fontes de
aprovisionamento para dispoñer de fertilizantes de calidade a prezos competitivos. Os
representantes do sector xa advertiron que reducir e harmonizar os límites de cadmio, podería
levar a unha alza dos custos da produción agrícola e afectar á calidade dos produtos
fertilizantes que se venden aos agricultores. Dita harmonización, sen ningún fundamento
científico, pode limitar o aprovisionamento de roca fosfatada, xa que los recursos mundiais
baixos en cadmio son moi limitados.
Axudas financeiras
Avaliouse cada liña de axuda e ofreceuse asesoramento e xestión especializada nesta área.
En 2017 informouse sobre todas as axudas ás que puideron acceder as cooperativas socias,
realizando resumos para a mellor comprensión das mesmas.
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Sector Hortícola, Flor, Mel e Outros
A Horta en Galicia
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. Porén, cada vez é maior a presenza
de auténticos empresarios hortícolas profesionais que subministran aos
grandes grupos da distribución.
Alberto Amil Chaves

Representante da Xunta
Sectorial de Froitas e
Hortalizas

A comercialización está altamente influenciada polas condicións
climatolóxicas, que determinan a estacionalidade da produción. No
eido cooperativo atópanse os agricultores/as máis profesionais e con
maior dependencia de ingresos da produción hortícola.

A tendencia dos últimos anos, con baixadas de prezos e incrementos de custos polas
materias primas e insumos, levou a que o sector perda paulatinamente rendibilidade
económica e necesite incrementar produción para manter as rendas. En consecuencia, todos
os esforzos se centran en reducir custos de produción. En 2017 observouse unha tendencia
leve á redución nos prezos e ao incremento das producións, se ben tamén se aprecia
incorporación de xente nova coa vocación de profesionalizar o sector. A calidade dos
produtos foi moi boa en xeral, con lixeiros incrementos nos rendementos. As condicións
climatolóxicas favoreceron as producións de verán.
En 2011, púxose en marcha un proxecto de intercooperación para a comercialización
conxunta a VEGALSA, coordinado por AGACA. No 2017 incrementáronse os volumes e
referencias de produto comercializado con relación a anos anteriores, con satisfacción das
cooperativas e de Vegalsa-Eroski.
O proxecto Vegalsa-Eroski 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. As cooperativas que participan no mesmo consideran que a
colaboración é imprescindible para facerse más visibles e para acadar unha empresa
hortícola forte. Por iso, as cooperativas que desexen participar deberán asumir un importante
compromiso de servizo, dispoñer de socios disciplinados, organizados e planificados de xeito
coordinado, e, finalmente, dispoñer de capacidade para xestionar os desvíos das previsións.
Como é habitual, en 2017 informouse ás cooperativas sobre o resultado das reunións
sectoriais e outros asuntos de interese nacional, comunitario e lexislativo.
Durante 2017 o representante do sector participou habitualmente nos Consellos Sectoriais de
Cooperativas Agro-alimentarias de España, onde se trataron especialmente os cambios
normativos das OPFH, a súa regulamentación estatutaria, os programas operativos e a
normativa sectorial, entre ela, a referida a produtos fitosanitarios.
Como xa se comentou con anterioridade, durante o 2017 a horta galega sufre un duro golpe
pola presenza en Galicia da Couza Guatemalteca da pataca, ata agora só presente nas Illas
Canarias. Chegou a Galicia mediante o comercio marítimo, sendo as zonas inicialmente
afectadas A Mariña lucense e Ferrolterra, na Coruña. A Couza aliméntase só de pataca, na
que deposita os ovos, e desprázase de noite voando distancias curtas. A dispersión da praga,
que só ataca a este cultivo, é mediante o movemento de tubérculos afectados. A principal
medida de combate á Couza é non cultivar patacas ata a erradicación da praga.
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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. Agárdase que dende que a
planta viva e ornamental tributan ao 10% axuden economicamente a esta actividade
económica, moi afectada nestes últimos anos polas grandes importacións de plantas
procedentes de países terceiros á UE.
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 cós nosos, provoca perda constante de
cota de mercado das producións galegas.
Este sector cumpre unha importante función socioeconómica. A rendibilidade social é moi
elevada, polo alto contido en man de obra empregada en relación coa superficie que
incorpora este cultivo. Concéntranse en zonas con problemas de desemprego, nas que
predominan 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 limiares 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 2017, a calidade da flor producida foi moi boa, pero o volume de produción descendeu. O
consumo segue a tendencia á baixa, aínda que os prezos ao produtor mantivéronse.
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.
Como vén sendo habitual, ao longo de 2017, 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
No ano 2017, o sector apícola sufriu unha forte perda de produción, como consecuencia das
condicións climáticas vividas, con xeadas tardías que queimaron as flores, e un longo período
de seca, o que provocou que a colleita se vira fortemente reducida, e que as abellas non
puideran facer suficiente provisión de alimento para pasar o inverno.
Outro aspecto preocupante no sector apícola segue sendo a incidencia da Avespa Velutina,
coñecida como avespa asiática, que continúa provocando unha forte mortandade das nosas
abellas, moito maior que outros anos, pois xa está estendida por case todo Galicia,
provocando unha alta redución de colmeas e, por tanto, de producións apícolas.
A Avespa Velutina, ademais de provocar mortalidade nas abellas, provoca que as que
quedan sexan menos produtivas. Todo isto motiva que o sector apícola galego estea nunha
situación moi preocupante.
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No entanto, non todo son malas noticias para este sector. A entrada de mozos e mozas que se
refuxian neste sector como consecuencia da crise económica e buscan unha forma de gañar
a vida no mesmo fixo que se incrementasen as explotacións nun 14% na última década, e que
o número de colmeas pasara das 91.000 do ano 2008 ás 157.000 contabilizadas en abril de
2017. Aumentan as explotacións e estas son máis semiprofesionais ou profesionais. Ademais,
é un dos poucos sectores que non ten problemas de comercialización, onde todo o que se
produce ten saída no mercado, pola excelente calidade dos meles de Galicia das que cada
ano se exportan a Francia e Alemaña preto de 1.000t. O mel galego ten mellores prezos que o
procedente doutros puntos de España, pois o prezo medio está entre os 3,8€-4€ e, no resto
de España, entre 3,20 € e 3,40 €.
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 2017 continuou o interese de xente nova e de mulleres en iniciarse neste mundo como
alternativa laboral, polo que se está a dar un proceso de relevo xeracional importante no
sector e tamén a plena incorporación da muller a unha actividade que tradicionalmente era de
homes.
Tamén cabe destacar que se aprecia un maior coñecemento dos produtos apícolas por parte
da sociedade en xeral, e que se incrementa a demanda.
Por último, dende AGACA alertamos da difícil situación do sector apícola derivada do
incremento desmesurado das importacións (25%) procedentes de China, México e Ucraína. A
falta de transparencia no etiquetado do mel agudiza o problema dos meles de calidade, pois
moitas empresas apostan por meles de baixo prezo, menos calidade, que non cumpren o
modelo europeo de produción, etiquetadas como mesturas de meles (algo do español e moito
importada). Urxe unha maior transparencia no etiquetado do mel coa finalidade de protexer o
noso mel do fraude e engano comercial ao que se ve sometido.
Enviouse información sectorial dos grupos de traballo realizados en Cooperativas Agroalimentarias 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.
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Sector Vitivinícola
A viticultura galega ten as raíces nunha tradición secular, mais 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.
Dolores Calvo Méndez

Representante da Xunta
Sectorial Vitivinícola

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.
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.

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.

Javier Iglesias Sendín

Representante da Xunta
Sectorial Vitivinícola

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.
A colleita de 2017 viuse fortemente reducida para as adegas cooperativas nun contorno do
30% debido ás anomalías climatolóxicas sufridas: fortes xeadas na primavera que afectaron
gravemente ás D.O. de Ribeiro, Valdeorras e Monterrei, e sarabia no Ribeiro a finais do mes
de agosto, moi preto da vendima. As compras de uva realizadas baixo escaso control polas
adegas privadas coloca ás adegas cooperativas nunha difícil situación de mercado para
poder manter os clientes. Neste senso, dende AGACA entendemos que a posible saída a esta
situación, ou a máis apropiada para corrixir estas incidencias climáticas, é a posta en marcha
dunha D.O. única en Galicia que sexa paraugas das actuais. Toda esta situación estivo
acompañada pola seca que afectou aos viñedos situados en terras menos profundas.
A colleita foi excelente en calidade, aínda que a produción en cantidade foi moi irregular,
segundo as diferentes denominacións de orixe: en xeral, inferior ao ano anterior,
especialmente en Valdeorras, onde descendeu un 35%, e sen incidencias salientables en
canto ao período de produción, salvo no Ribeiro. Os prezos foron bos ao produtor,
especialmente en Valdeorras, debido ao descenso da produción, e normais, con lixeira
melloría, no resto de comarcas.
Neste ano 2017, e dadas as incidencias climáticas, tanto dende AGACA como dende outros
organismos públicos e privados, fíxose un especial esforzo en implantar o sistema de
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agroseguros na viña, tanto dende a perspectiva de adaptación dos mesmos á realidade de
Galicia, como dende a explicación aos posibles beneficiarios dos mesmos.
O mercado e o consumo mantivéronse estables. O mercado exterior segue funcionando moi
ben.
En
xeral,
as
bodegas
cooperativas adáptanse ás novas
demandas dos consumidores. O
sector afronta o futuro con boas
expectativas.
No ano 2017 tiveron lugar as eleccións
aos consellos reguladores. Dende
AGACA coordinamos a elaboración e
presentación
dunha
candidatura
conxunta das cooperativas na D.O.
Rias Baixas e na D.O. Valdeorras.
Dende AGACA, impulsaremos a
representación
das
cooperativas
nestes órganos de calidade e
favoreceremos o entendemento entre as adegas cooperativas de cada D.O.
Dende AGACA, enviouse, ás cooperativas, 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: Interprofesional do Viño OIVE,
Observatorio etc.
No ano 2017 negociouse e informouse constantemente en relación co PLAN DE APOIO AO
SECTOR VITIVINÍCOLA DE ESPAÑA 2019/2023. Este plan engloba todas as medidas que as
administracións poden poñer en marcha en función da Organización Común de Mercado
(OCM) aprobada pola UE. Este plan desenvolverá as normas a partir do ano 2018, no que
serán publicados os reais decretos sobre os que se desenvolveran as correspondentes ordes
de regulamentación e apoio ao sector.
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Gandería intensiva
Veto ruso
O veto ruso ás exportacións da Unión Europea a mediados de 2014
marcou un antes e un despois nos mercados de carne da gandería
intensiva. O primeiro semestre correspondeuse cunha aceptable tónica
xeral de prezos e de mercados; a partir de xullo 2014, os prezos
caeron de xeito moi acusado incidindo fortemente na rendibilidade das
explotacións de gandería intensiva no seu conxunto. Esta situación
fíxose extensible para case que a totalidade das producións cárnicas
que proceden da gandería sen terras. Porén, as cotizacións do sector
Emilio Rodríguez Felipe

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

porcino iniciaron a senda de recuperación no ano 2016 con gran
fortaleza nos mercados internacionais e prezos que se reduciron no
2017 pero sen derrubarse, mentres que a carne de polo, con exceso
de oferta, segue marcando prezos moi baixos e a carne de coello tivo
un comportamento de alta volatilidade nos mercados.

Neste caso, a “espada de Damocles” non foi a continua e inxustificada volatilidade dos prezos
de cereais e leguminosas que continuamente pende sobre estes sectores, ante a
imposibilidade de trasladar aos consumidores as variacións dos custos de produción, e é que
ao longo de 2017 os prezos das materiais primas de alimentación podemos cualificalos como
estables, o que axudou moito ás economías das explotacións.
Previsións
As previsións para a gandería intensiva a nivel da UE (2013/2023), principalmente en porcino,
indican que o mercado sosteríase por unha forte demanda mundial. En Europa, agardábase
un incremento do consumo de carne e prezos firmes no medio prazo, e un efecto rebote da
produción tras a adaptación á normativa de benestar das porcas. Con todo, a realidade dinos
que o consumo ten unha lixeira tendencia á baixada na UE por razóns relixiosas, que algúns
cifran nunha media dun 3%. Porén, o consumo en España parece permanecer estable.
Carne de Polo
Padeceu unha forte redución do consumo, logo
de varios anos de crecemento constante. Pese a
todo, a produción segue aumentando, xa que o
75% dela se destina aos mercados nacionais.
Galicia produce arredor do 12% de España,
despois de Cataluña, Andalucía e Valencia,
sendo a cooperativa COREN un dos grandes
grupos do Estado (ten unha cota de preto do 8%
do mercado e representa máis do 50% da
produción de Galicia). Porén, durante todo o ano
2017 os prezos da carne de polo seguiron a ser moi baixos e a rendibilidade das explotacións
viuse comprometida ao longo do ano. Neste senso, o prezo estivo maioritariamente por
debaixo dos prezos dos últimos 5 anos. A oferta de novos tipos de carne de polo: ecolóxico,
campeiro, ... axuda na diversificación dos riscos e axuda a fomentar e promover o consumo.
Carne de Porco
O porcino foi un sector capaz de superar os problemas de baixos prezos dende o 2014,
aumentando a oferta de cara a mercados exteriores como saída. Sen axudas da PAC ou
doutros apoios complementarios das administracións, asumiu o custo que supuxo a
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aplicación das medidas para o benestar animal ou para a transformación dos xurros tras o
parón das plantas de transformación, e viu a mellora dos prezos das materias primas de
alimentación. O sector español de porcino, polo forte incremento da produción rexistrado na
última década, pola súa capacidade para superar a crise e, basicamente, pola súa eficiencia
produtiva para ter unha posición competitiva en todos os mercados mundiais en competencia
cos grandes produtores históricos, converteuse nunha das actividades de referencia no sector
agrario e líder indiscutible na exportación agroalimentaria.
O porcino funciona cun modelo de produción
intensivo onde aproximadamente máis dun 63%
do sector o fai baixo o sistema de integración,
cun 17% que o fai en cooperativas e un 20%
como gandeiros individuais e independentes. A
finais do 2015, o porcino estaba inmerso nunha
grave crise de prezos con cotizacións medias por
debaixo do euro/quilo, o que supoñía non cubrir
os custos de produción. Cara a finais do 2016, os
prezos medios consolidábanse no contorno dos
1,13 euros/quilo para un produto de calidade con
gran demanda no exterior. Deste xeito, España convértese no terceiro provedor de carne e
derivados no mercado chinés soamente por detrás de EEUU e Alemaña. Galicia, só produce o
4,5%, e nesta produción ten un peso importante a cooperativa COREN e outras pequenas
cooperativas.
Isto pon de manifesto que é un sector eficiente, dende o sistema de produción nas
explotacións ata as estratexias dos grupos agroindustriais de transformación. China foi unha
saída puntual que superou as previsións máis optimistas ao coincidir as exportacións nun
momento de maior demanda. Con todo, non só China, senón tamén os países americanos,
parecen ao alcance do sector, un sector baseado en grandes explotacións intensivas con
modelos de integración vertical e presenza cooperativa onde predomina a eficiencia
produtiva.
Finalmente, trasladamos a este sector diferentes informes do ICEX sobre mercados
internacionais, coma o mercado de Hong Kong.
Coellos
O ano 2017 foi un exercicio complexo de alta volatilidade de prezos para os produtores de
coello de Galicia. As cooperativas produtoras e comercializadoras de coellos abordaron unha
moi difícil situación sectorial con prezos volátiles e consumo moi retraído. Galicia ten un peso
moi importante no conxunto estatal de comercialización de carne de coello, sendo as
cooperativas unha referencia no mercado da península Ibérica.
Os produtores de coellos atravesaron unha longa crise con efectos preocupantes para a súa
supervivencia. A viabilidade das granxas está sendo duramente castigada polo prezo por
quilo pagado polos mercados, que están altamente afectados pola presión da Gran
Distribución e por unha longa recesión do consumo. Con custos de produción superiores ao
prezo de venda en momento determinados, urxen medidas de axuda directa ás mesmas e
asegurar o seu futuro.
Por outra banda, Galicia dispón de condicións inmellorables para a produción de carne de
coello. Por iso, máis do 80% da produción da carne de coello de Galicia debe ser
comercializada fóra da nosa Comunidade Autónoma. Ademais, as cooperativas comercializan
e transforman máis do 60% dos coellos criados e cebados na nosa Comunidade Autónoma.
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Ante as reiteradas e constantes crises do
sector cunícola, o Ministerio de Agricultura dá
facilidades para a posta en marcha de
Organizacións de Produtores (OP) neste sector
mediante un Real Decreto publicado no BOE.
As OP teñen como misión concentrar a oferta e
facilitar a contratación no sector aínda que, no
sector lácteo, primeiro sector onde están
presentes, non lograron o obxectivo de ser
eficientes na defensa dos intereses dos
gandeiros.
Finalmente, o 18 de outubro de 2017 publicouse a resolución da Dirección Xeral da Industria
Alimentaria pola que se someten a trámite de información pública a proposta de extensión de
norma e a achega económica obrigatoria solicitada pola Intercun (Organización
Interprofesional para impulsar o sector cunícola) para promocionar o consumo da carne de
coello, velar pola estabilidade sectorial e a transparencia de mercado, mellorar a imaxe e a
visibilidade de Intercun e a mellorar a situación do sector, durante as campañas 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020.
Ovos
Elevadas dificultades de mercado para os produtores de ovos, polos prezos baixos e a
competencia exterior. AGACA colaborou con INPROVO na adaptación ao galego da súa
campaña de promoción, financiada con fondos públicos da extensión de norma.

.
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06 Servizos
Formación
En colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria
Iniciouse unha acción formativa dirixida prioritariamente a persoas en situación de
desemprego, denominada DINAMIZACIÓN COMUNITARIA, de 628 horas de duración, na que
participan 10 persoas, e que remata en maio de 2018. Esta formación é un “certificado de
profesionalidade”, eminentemente práctico, e inclúe un módulo de prácticas profesionais non
laborais en empresas, a fin de facilitar o acceso ao mercado laboral dos participantes.
En colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de España
Realizáronse 2 cursos en modalidade presencial dirixidos aos membros dos consellos
reitores, cunha duración total de 32 horas e 23 alumnos participantes, ao abeiro do Convenio
asinado entre a Cooperativas Agro-alimentarias de España e o Ministerio de Agricultura e
Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
A través dos programas plurirrexionais de formación para o sector agrario, realizouse 1 curso
en modalidade presencial, con 16 participantes e 25 horas lectivas.
A través do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social, cofinanciado
polo FSE
Realizouse un curso de incorporación á empresa agraria, de 250 horas lectivas, no que
participaron 12 persoas.
Formación Bonificada
Con cargo aos créditos dos que dispoñen as empresas para a formación dos seus
traballadores, xestionados pola Fundación Estatal para a Formación no Emprego realizáronse
3 cursos, cun total de 54 horas lectivas e 11 alumnos participantes.

Nº
grupos

Nome Curso

Horas

Alumnos

1

Manipulador de
alimentos

3

5

1

Iniciación ao arte
floral

16

4

1

Certificación de
aptitude profesional CAP

35

2

3

TOTAIS

54

11

Formación non subvencionada
Durante o ano 2017, impartimos varios cursos non subvencionados, que maioritariamente
foron xestionados a través do fondo de formación das cooperativas.
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Nº grupos

Nome Curso

Horas

Alumnos

1

Inseminación artificial

15

7

1

Xornada de mellora do manexo
do ensilado de forraxes

2,5

25

1

Recría, a súa repercusión
económica

3

31

1

Ensilado de forraxes

8

30

1

Procesos de conservación de
produtos derivados da
explotacións

20

20

1

Xornada láctea

3.5

27

6

TOTAIS

52

140

Convenio con Obra Social “la Caixa”
En 2017 asinouse un convenio de colaboración coa Obra Social “la Caixa”, para darlle
continuidade ao plan iniciado no ano 2015, con actividades de motivación para a
participación das mulleres nas cooperativas, a atención ás persoas maiores e a promoción
dos almorzos saudables nos colexios, para nenos e nenas de primaria.
As actividades de motivación dirixidas ás mulleres realizáronse baixo o
lema “Atrévete contigo mesma”, deseñadas co fin de analizar o papel que
vén desenvolvendo a muller nas cooperativas agroalimentarias,
atendendo á necesidade de que incrementen a súa participación nos
órganos de decisión destas organizacións e, tamén, de motivalas
mediante unha actividade dirixida ao empoderamento das mulleres
presentes, utilizando técnicas de coaching e da PNL (programación
neuro-lingüística). Este programa estivo presente en 6 cooperativas,
cunha participación de 146 mulleres. A raíz deste
programa, promovéronse outras actividades de
interese propostas polas propias participantes.
A campaña de atención ás persoas maiores
realízase baixo o lema “Coidar, coidarte”, na que
pretendemos, por unha banda, divulgar o papel que
as cooperativas agroalimentarias poden desenvolver
na atención ás persoas maiores, e por outra, dar a coñecer os aspectos
relacionados co envellecemento activo: comprender os cambios que
pode ter unha persoa no proceso de envellecemento para poder
colaborar no seu benestar físico, social e mental, así como no da persoa
que a coida, a importancia da adaptación da alimentación saudable e da
realización regular de exercicio físico, así como a realización de
prácticas de mobilización de persoas encamadas. Esta actividade
realizouse en 5 cooperativas, coa participación de 125 mulleres.
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A campaña de promoción dos almorzos
saudables
para
alumnado
de
primaria
desenvolveuse baixo o lema “Almorz@ con
beizos brancos”, co obxectivo de fomentar entre
os rapaces e rapazas uns bos hábitos
alimentarios como base para manter un estado
óptimo de saúde, e sensibilizalos acerca da
importancia que ten tomar un almorzo completo e
saudable todos os días, aproveitando para
explicarlles o proceso de produción do leite e
completando a actividade cun almorzo in situ,
con froita, leite, cacao puro en po, mel, pan fresco e aceite de oliva virxe. Nesta actividade,
participaron 979 rapaces e rapazas de primaria de 22 colexios de distintas cidades galegas.

Convenio con “Abanca”
En 2017 asinouse un convenio de colaboración con “Abanca”, con actividades de formación a
gandeiros en estratexias, técnicas e manexo dunha explotación láctea de alta eficiencia
asegurando a calidade do leite.
Organizáronse catro Xornadas Locais tituladas A CALIDADE É O PRIMEIRO, en Santa Comba,
Rodeiro, Curtis e Vilalba con sesións teórico-prácticas co obxectivo de que os gandeiros
reforcen o seu coñecemento teórico sobre as técnicas, innovacións, estratexias e hábitos na
produción de leite de calidade, en especial, abordando a seguridade do leite producido e
certificándoa segundo os sistemas máis demandados no mercado internacional lácteo. Todo
elo acompañado por un maior coñecemento real da produción láctea, tan importante en
Galicia.
A temática tratada foi a seguinte:
•
•
•
•
•

¿Porqué reducir antibióticos? Alternativas aos antibióticos.
Monitorización de granxas de vacún de leite.
A transición dos sistemas intensivos confinados ao pastoreo nas explotacións de leite.
Avance nova PAC.
Bases para a certificación. Hixiene en Granxa e Avaliación de Benestar Animal.
Tendencias do mercado lácteo.
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Asistencia Técnica do MAPAMA
As accións desenvolvidas dentro do
Programa de Asistencia Técnica 2017,
aprobado nun Convenio Específico de
Colaboración entre o MAPAMA (Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación Ambiente)
e Cooperativas Agro-alimentarias de España, para a execución de actuacións en materia de
asistencia técnica e de fomento da integración cooperativa foron:
•
•
•

Plan de fomento de sistemas de xestión e estándares de calidade
Elaboración de memorias de responsabilidade social empresarial
Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo agrario español.

Plan de fomento de sistemas de xestión e estándares de calidade
O Departamento de Enxeñería e Desenvolvemento Sostible de AGACA, de acordo co
Programa de Asistencia Técnica do MAPAMA, para o “Fomento das Memorias de
Responsabilidade Social nas cooperativas”, no ano 2017 preparou un cuestionario baseado
no programa RSE-Coop que foi presentado a catro cooperativas de diferentes sectores
produtivos con diferentes niveis de actividade. Cos datos do cuestionario elaborouse a táboa
de diagnose, a selección de compromisos e o plan de acción, tendo mantido diversas
reunións para elaborar os datos necesarios e preparar a Memoria Inicial da RSE para estas
catro cooperativas.
Elaboración de memorias de responsabilidade social empresarial
Obxectivos
•

Aplicación da metodoloxía RSE. COOP, desenvolvida no seo da Economía Social.
Tratase dunha metodoloxía que permite a implantación, medición e diagnose de
políticas de RSE nas empresas de Economía Social, con soporte documental e dixital.
Ademais, establece as bases para a redacción da memoria de sustentabilidade da
empresa cooperativa, todo baseado nas recomendacións establecidas
internacionalmente polo GRI (Global Reporting Initiative).

Accións desenvolvidas
Realizáronse memorias RSE en 4 cooperativas:
•
•
•
•

HORSAL S. Coop.
EIDOSELA S. Coop.
COGAL S. Coop.
COOPERATIVA AGRARIA COMARCAL DE ORDES S. Coop.

Traballos desenvolvidos
Realización dos diagnósticos de RSE que inclúen: cuestionario de RSE, táboa diagnóstico de
RSE, compromisos e plan de acción de RSE
Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE)
O OSCAE achega unha visión conxunta das cooperativas agroalimentarias de España
mediante a elaboración dun informe que avalía as principais características das mesmas.
Compáranse as cooperativas das comunidades autónomas co total de España e coas
industrias agroalimentarias.
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Obxectivos
•
•

Obter unha gran dispoñibilidade de información, que se actualiza anualmente, sobre a
importante e crecente dimensión económica, social e empresarial do conxunto de
cooperativas agroalimentarias.
Coñecer mellor a realidade cooperativa agroalimentaria española potenciando a súa
imaxe e proxección social que é unha valiosísima ferramenta de traballo e de
definición estratéxica para as propias sociedades cooperativas e os seus xestores.

Traballos desenvolvidos
Dende xullo ata setembro de 2017 actualizáronse os datos do Directorio de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, parte da liña de actuación do OSCAE. Completouse a base de
datos con 62 cooperativas de primeiro grao e 6 de segundo grao. Con relación a 2016,
déronse de baixa 14 entidades e produciuse 1 alta.
O contido do Directorio para as cooperativas de primeiro grao abarcou dende aspectos xerais
coma o nome e o enderezo da cooperativa, ata outros coma os sectores nos que opera,
número de socios, empregados e facturación. O das de segundo grao incluíu ademais o
número de cooperativas socias e o de socios desas cooperativas.
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.
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.

Durante 2017 colaborouse activamente con
•
•

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”
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.
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Proxectos
•

Proxecto H2020 RESFARM. Desenvolvemento e implementación de instrumentos
financeiros para investimento en enerxías renovables no sector agrario. Promove:
UPA Unións Agrarias. Participan: INEGA e Universidade da Coruña.

•

Proxecto IEE SUCELLOG. Impulso da creación de centros loxísticos de biomasa
pola agroindustria. Convocatoria: Intelligent Energy Europe. Participantes

internacionais: CAE e CIRCE (España), WIP (Alemaña), STMK (Austria), DREAM e
RAGT (Italia), CoopdeFrance Aquitaine (Francia).
•

Proxecto

•

Proxecto EuroDairy. Rede europea de soporte dun futuro sustentable para a
gandería láctea da Unión Europea. Entidade financiadora: Convocatoria H2020-

H-2020 SCOOPE. Saving cooperative energy: Preténdese o
desenvolvemento de sistemas de xestión enerxética para obter aforros enerxéticos
e comparar a eficiencia en diferentes sectores nas agroindustrias. Participantes
internacionais: CAE (España) Confagri (Portugal), Services Coop de France
(Francia), Lantmännen (Suecia), Enea e Dream (Italia), Gaia Epicheiren (Grecia),
L&K (Dinamarca), actuando o CIRCE (España) como coordinador do proxecto.

ISIB-2014-2015 Entidades participantes: DairyCo , DLO Foundation Wageningen
University and Research Centre , Innovation Support Centre for Agricultural and
Rural Development, The Institute for Agricultural and Fisheries Research, SEGES,
Natural Resources Institute Finland, French Livestock Institute, National
Interprofessional Centre of the Dairy Sector, University of Kiel, Teagasc , Research
Centre on Animal Production , DairyNL organisation of the Dutch dairy supply
chain, The Southern Agriculture and Horticulture Organisation, Warsaw University of
Life Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro, University of Ljubljana,
AGACA, Istituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrícola, The
Federation of Swedish Farmers, AgriSearch.
•

TOTCOOP+I. Entidade financiadora: Strategic partnership for innovating the training of
trainers of the european agri-food cooperatives. ERASMUS+. Entidades participantes:

Agri-food cooperatives.
Data de inicio:01/09/2015 – Data de finalización: 30/09/2017
•

AGROSMARTcoop Entidade financiadora: Interreg Sudoe 2014-20.
Data de inicio:01/07/2016 – Data de finalización: 30/06/2018

•

ADHELIX: Cultivo intensivo de caracol de jardín. FEADER 2016/12A. Entidades
participantes: CTC, Manuel López Romanos, AGACA. Data de inicio:21/07/2016 –
Data de finalización: 30/10/2017.

•

Viabilidade do aproveitamento integral dos bosques de castiñeiros da cooperativa.
FEADER 2016/23B. Entidades participantes: CTC. UVIGO. Amarelante S. COOP.
IXP Castaña, AGACA. Data de inicio:21/07/2016 – Data de finalización: 30/10/2017.

•

Granxas de leite galegas en harmonía coa natureza e biodiversidade agraria.
FEADER 2016/20B Entidades participantes: CIAM. Casa Grande de Xanceda.
Calfensa, AGACA Data de inicio:21/07/2016 – Data de finalización: 30/10/2017.

•

Proxecto Leite Plus: Valorización de leite de vacún producido en explotacións
ecolóxicas e convencionais de Galicia. FEADER 2016/59B Entidades participantes:
Ligal, CIAM, AGACA Data de inicio:21/07/2016 – Data de finalización: 30/10/2017.

•

O dourado verde. FEADER 2016/32B Entidades participantes: Resega Montes,
S.L., CTC, UVigo, Monte Veciñal “O Coto de San Cibrao”. Data de inicio:
21/07/2016 – Data de finalización: 30/10/2017.

•

Hamburguesas: Morenas e Verdes FEADER 2016/35B Entidades participantes:
Verín Biocoop, S.C.G., CTC, CRAEGA, AGACA Data de inicio:18/08/2017 – Data de
finalización: 31/10/2018.
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•

Novos sistemas de manexo e implantación dun sistema de clasificación de canais
de porco celta. FEADER 2016/006B Entidades participantes: Tres Fuciños, S.C.G.,

CTC, Asoporcel, AGACA Data de inicio:19/08/2017 – Data de finalización:
31/10/2019.
•

Aproveitamento do metano nas granxas de vacún. FEADER 2016/062B Entidades
participantes: AGACA, UVIGO, Sanvicor, S.A., Energylab, SAT San Miguel. Data de
inicio:19/08/2017 – Data de finalización: 31/10/2019.

•

Estercosol: Sistema de xestión enerxética sostible e recirculación de nutrientes
para explotación. FEADER 2016/021B Entidades participantes: AGACA, Ingacal
Data de inicio:19/08/2017 – Data de finalización: 31/10/2019.

•

Eurel: Produción dun leite competitivo respectuoso co medio, mediante a utilización
de ferra mentas de apoio e técnicas para un uso eficiente dos recursos da
explotación leiteira. FEADER 2016/014B Entidades participantes: AGACA, Ingacal,
Cooperativa Agraria Provincial da Coruña. Data de inicio:19/08/2017 – Data de
finalización: 31/10/2019.

•

Pulo ao sector da castaña: dende o souto ata a elaboración de produtos novidosos
con castaña. FEADER 2016/004A Entidades participantes: AGACA, CTC. Data de
inicio:19/08/2017 – Data de finalización: 31/10/2019

Xornada de divulgación de resultados dos Grupos
Operativos en Galicia , en outubro en Lugo. AGACA

participou en varios dos proxectos expostos
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Asesoría Xeral
Asesoría Xurídica
A través do servizo de Asesoría Xurídica, a
Unión de Cooperativas AGACA resolve todo
tipo de consultas que xorden no percorrer
diario das cooperativas galegas. Neste
senso, os problemas sociais (altas, baixas)
son as consultas máis reiteradas das
cooperativas socias.
En 2017 asesorouse na constitución de varias
cooperativas agrarias e de explotación
comunitaria da terra segundo a Lei de
Cooperativas de Galicia 5/1998, elaborando os estatutos sociais segundo as solicitudes dos
promotores. Ademais, constituíronse varias S.A.T.s, de gandería fundamentalmente.
AGACA é practicamente a única fonte de información e asesoramento das cooperativas en
aspectos fiscais e xurídicos que lles afectan de xeito especial a este tipo de sociedades.
Cabe destacar a importancia, e número de informes e xestións feitas en relación a estes
servizos, moitos deles xa indicados ao longo desta memoria
Tramitación de axudas e subvencións
As entidades asociadas reciben información permanente das axudas e apoios públicos do
seu interese que se atopan en vigor.
As cooperativas interesadas en descentralizar a tramitación das distintas axudas ou con
medios administrativos insuficientes solicitan habitualmente o desenvolvemento desta tarefa a
AGACA.
O Servizo de Información de axudas e subvencións ofrecido a través da web supón un acceso
moi cómodo a esta 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://agaca.coop/gl/ag_ayuda/
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 Política Agraria Común (PAC).
En 2017, 17 cooperativas participaron no convenio para a tramitación da Solicitude Unificada
da PAC. Foron:
•
•
•
•
•
•
•

AGRIS S. Coop. Galega
ALMOGA S. Coop. Galega
COBA DE VALES S. Coop. Galega
COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DA CORUÑA S. Coop.
COMARCAL DE ORDES S. Coop. Galega
COREBER S. Coop. Galega
CUME DO AVIA S. Coop.Galega
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FEIRACO S.Coop.Galega
ICOS S. Coop.Galega
LEIRA S. Coop.Galega
LEMOS S. Coop.Galega
MARTÍN CÓDAX S. Coop. Galega
MELISANTO S.Coop. Galega
TERRAS DO MIÑO S. Coop. Galega
VÉLARO S. Coop. Galega
VERÍN BIOCOOP S. Coop. Galega
O XEIXO S. Coop. Galega

No ano 2017, as cooperativas que participaron no convenio tramitaron solicitudes de axudas
da PAC duns 1.455 agricultores de toda Galicia por un importe total de 12 millóns de euros.
A través do convenio, o FOGGA impartiu un curso de formación e actualización de
formadores, dirixido ao persoal das cooperativas que tramitan estas axudas.
Apoio á xestión e á contabilidade
AGACA levamos máis de 25 anos prestando
servizos de asesoría fiscal, contable e laboral a
cooperativas,
sociedades
agrarias
de
transformación, sociedades civís, explotacións
gandeiras individuais e a outro tipo de entidades
que se desenvolvan actividades agrarias ou outro
tipo de actividades, por medio dun equipo
profesional multidisciplinar altamente cualificado,
cunha dilatada experiencia e distribuídos nas
oficinas de Santiago, Lugo e Ourense. Estes
profesionais prestan un servizo rápido e de calidade a todas as áreas da estrutura interna das
empresas mediante un asesoramento constante ao persoal técnico das entidades que utilizan
este servizo e serven de apoio directo ao persoal e xestores das cooperativas para resolver os
problemas de día a día coas administracións ou planificar a incidencia que teñen estes
aspectos legais sobre o desenvolvemento de proxectos cooperativos, proporcionando un alto
grao de satisfacción das empresas que depositaron a súa confianza en AGACA.
Os técnicos de AGACA prestan un servizo rápido e de calidade, procuran a satisfacción total
do cliente prestándolle un servizo que axude a reducir o custo fiscal, sempre dentro do
cumprimento da normativa tributaria, a levar unha contabilidade ao día para que sirva de
instrumento de control e xestión e proporcione una información útil coa que analizar a
situación laboral para poder emendar, mellorar e aclarar as situacións que aseguren o
cumprimento da normativa, sen renunciar aos posibles beneficios; todo cun excelente trato
persoal, accesibilidade e total dispoñibilidade.
O noso éxito basease no asesoramento personalizado e axustado ás características e
necesidades de cada cooperativa, explotación gandeira, sociedade, profesional ou particular,
facendo de AGACA un asesor moi apreciado no sector agrario.
O uso das novas tecnoloxías permítenos realizar todos os trámites dun xeito mais áxil,
optimizando ao máximo o noso traballo, e estar continuamente informados das novas que van
xurdindo para ofrecer aos clientes un servizo de calidade a un prezo óptimo.
No ano 2007, AGACA tramitou o recoñecemento como entidade colaboradora coa Axencia
Tributaria para poder tramitar a través da Internet as 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
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gasóleo. Dende entón, os técnicos de AGACA realizan un número importante de solicitudes
todos os anos. No ano 2017 prestouse este servizo a máis de 33 entidades que consumiron
768.168,19 litros durante o ano, sendo o importe solicitado de 60.389,45 euros.
Á vez, AGACA ofrece asesoramento específico sobre o tratamento da solicitude de devolución
das cotas do Imposto sobre Hidrocarburos ao persoal das cooperativas socias que realizaban
este servizo para os seus socios e tamén sobre o manexo da páxina Web e dos formularios da
mesma para realizar a solicitude e o seguimento da tramitación da devolución.
As actividades que realiza AGACA para levar a cabo o asesoramento descrito son as
seguintes:
Área Fiscal
Para que cooperativas, persoas socias e clientes poidan cumprir as obrigas fiscais en prazo e
forma e de xeito que resulten máis favorables, analízase o impacto da carga fiscal das
diferentes operacións económicas.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Asesoramento previo sobre a forma xurídica que máis se adapte aos recursos e
necesidades dos nosos clientes, (S.A.T., cooperativa, C.B...).
Constitución de sociedades. Encargámonos de presentar toda a documentación
ante as diferentes Administracións e apoiamos ao cliente na toma de decisións
mercantís para o inicio da actividade.
Asesoramento, informes periódicos e control de impostos.
Declaracións - liquidacións dos distintos modelos: estudo, confección e
presentación, tanto anuais como trimestrais ou mensuais.
Imposto sobre o Valor Engadido MOD. 303 + MOD. 340 + MOD.390 +
Envío libros IVA (SII. ).
Retencións arrendamento locais MOD.115 + MOD.180.
Retencións de capital mobiliario 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.
Declaración de I. Sociedades MOD.200.
Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de viño e
bebidas fermentadas. Mod. 553.
Imposto sobre alcol 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 DEH.
Libros oficiais e fiscais de IRPF e de IVE.
Servizos fiscais para traballadores autónomos e persoas físicas.
Supervisión dos procesos e trámites fiscais da empresa. Análise das implicacións
fiscais das actividades e proxectos propios da empresa establecendo estratexias
fiscais e atendendo a todas as súas posibles consultas.
Asesoramento para a empresa de cambios na normativa fiscal vixente e sobre
todas as novidades tributarias.
Asesoramento en inspeccións Tributarias: asistencia, defensa, contestación a
requirimentos, liquidacións e recursos en todos os Impostos do noso ámbito de
actuación ante calquera organismo.
Inspeccións Tributarias: asistencia, contestación a requirimentos, liquidacións e
recursos en todos os impostos do noso ámbito de actuación.

Durante o ano 2017, prestamos este tipo de servizos a 44 cooperativas, 10 sociedades
agrarias de transformación (S.A.T.), 6 sociedades de responsabilidade limitada, 11 persoas
físicas, 17 Comunidades de Montes Veciñais de Man en Común e 5 Entidades doutro tipo
(asociacións, sociedades civís etc. ), dende as oficinas de Lugo e Ourense.
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Área contable
A contabilidade é a fonte de información interna
máis importante de todas as empresas e, por
suposto, das cooperativas e empresas agrarias,
polo
que
dende
AGACA
xestionamos
a
administración contable das entidades clientes para
levar unha contabilidade que mostre a imaxe fiel do
patrimonio e dos resultado en cada momento. Por
unha
banda,
realizamos
a
contabilidade,
identificando e preparando informacións no ámbito
da xestión, garantindo o cumprimento das obrigas
legais e, por outra, ofrecemos unha información útil
e fiable que sirva ao cadro directivo para tomar as
mellores decisións. Para isto realizamos as seguintes tarefas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deseño dun plan contable adaptado ás necesidades da empresa.
Análise da documentación recibida, realización dos correspondentes asentos
contables procedendo á súa gravación.
Emisión de informes contables periódicos.
Deseño, control e seguimento das fichas de inmobilizado por cada elemento
establecendo un plan de amortizacións.
Obtención e emisión dos estados contables (Balances de Situación, de Sumas e
Saldos, Contas de Perdas e Ganancias, Libros Maiores e Diarios etc).
Obtención dos informes contables de cada exercicio para proceder á súa
legalización no Rexistro correspondente.
Obtención dos estados financeiros e das Contas Anuais para o seu depósito no
Rexistro Mercantil ou de Cooperativas.
Presentación das contas anuais ao Consello Reitor e Asemblea.
Información e tramitación sobre obrigas formais.
Colaboración na realización de informes económicos, contables, administrativos
para as administracións, empresas auditoras e outras entidades.

Durante 2017, prestamos este tipo de servizos a 44 cooperativas, 10 sociedades agrarias de
transformación (S.A.T.), 6 sociedades de responsabilidade limitada, 1 asociación e 17
Comunidades de Montes Veciñais en Man Común dende as oficinas de Lugo e Ourense.
Área Laboral
No que respecta aos aspectos laborais e da Seguridade
Social, producíronse importantes cambios e novidades
ultimamente, polo que é moi importante que as
cooperativas e os seus socios teñan información sobre
estes cambios, para poder aproveitar as vantaxes que
ofreza a normativa. Ademais, nas empresas que nolo
solicitan realizamos as seguintes tarefas:
•
•
•
•
•
•
•

Xestión laboral polo sistema RED.
Realizacións de nóminas e contratos,
liquidacións, liquidacións dos traballadores.
Elaboración de seguros sociais (boletíns
cotización tc1, tc2, …).
Liquidación de cotas á Seguridade Social.
Notificación á Seguridade Social da situación laboral do traballador mediante a
preparación e notificación de Partes de Enfermidade e Accidente.
Aplicación e actualización de Convenios e normas laborais.
Inscrición de Empresas na Seguridade Social e posteriores modificacións.
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•
•
•
•
•
•
•

Contratos de traballo, prórrogas e renovacións, estudando as distintas
modalidades e posibles subvencións e bonificacións.
Tramitación de subvencións e axudas á contratación
Inspeccións laborais: asistencia, defensa, contestación a requirimentos,
liquidacións e recursos.
Estudos de custos de persoal. Indemnizacións.
Mutuas de accidentes.
Representación en Actos de Conciliación no SMAC e procedementos de
despedimento.
Outros trámites: vidas laborais, certificados de estar ao corrente de pago,
trámites en recadación e adiamentos, contratos e retribucións a directivos,
presentación de ofertas de emprego, tramitación de partes de accidentes.

Durante o ano 2017, prestamos este tipo de servizos a 31 cooperativas, 12 sociedades
agrarias de transformación (S.A.T.), 9 persoas físicas, 4 sociedades de responsabilidade
limitada e 8 entidades doutro tipo (asociacións, sociedades civís etc. ), dende as oficinas de
Lugo e Ourense.

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.
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Enxeñería e Desenvolvemento Sostible
Enxeñería
En 2016, na área de enxeñería estudáronse as inquedanzas e os proxectos das cooperativas.
Destaca un proxecto de melloras nunha adega e un estudo inicial para facer doce de leite.
Ademais, preparáronse os estudos de viabilidade económico-financeira para adegas,
almacéns de insumos e fábricas de penso, cos seus correspondentes expedientes de
subvencións.
Tamén preparamos informes de validación gráfica catastral en GLM coa documentación
necesaria para dar de alta na Notaría e Rexistro de Propiedade, segundo a Lei hipotecaria,
ademais de varios informes sobre produtos fitosanitarios.
Actuacións en I+D+i
Respondendo ás demandas das cooperativas sobre a aplicación de medidas de aforro e
eficiencia enerxética, traballouse en distintos proxectos:
Proxecto Europeo Sucellog
Obxectivo
Este proxecto rematado en marzo de 2017 tiña como obxectivo o impulso para a creación de
centros loxísticos de biomasa na agroindustria como complemento á súa actividade produtiva
normal, tentando estender a participación do sector agrario na subministración sostible de
biomasa de orixe agrícola.
Está financiado pola UE e coordinado por CIRCE. Xunto con AGACA, participan organizacións
agrarias de España (Cooperativas Agro-alimentarias de España), Austria (LK Stmk), Francia
(Coop de France) e Italia (DREAM).
En Galicia, avaliáronse as posibilidades técnico-económicas para a creación dun Centro
Loxístico de Biomasa nas cooperativas Melisanto e Os Irmandiños.
Proxecto Europeo Resfarm
Obxectivo
É un proxecto H-2020 rematado en decembro do 2017. Tiña como obxectivo o
desenvolvemento e implementación de instrumentos financeiros para a mobilización de
investimentos en enerxías renovables no sector agrario.
Financiado pola Unión Europea e coordinado por Unións Agrarias, AGACA participa xunto con
organización de Italia (AVA Coop.) e Grecia (PAGESES). coa colaboración de Biomass
Research BV (Holanda), UDC, Banco Sabadell e INEGA.
En Galicia, analizáronse e avaliaronse as posibilidades de implantación das enerxías
renovables en 150 explotacións agrogandeiras, e participouse no diálogo entre os
subsectores agrarios e financeiros, autoridades públicas e expertos para crear unha
plataforma de busca de financiamento para as enerxías renovables.
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Proxecto Europeo Scoope
Obxectivo
Proxecto H-2020 dirixido á industria cooperativa agroalimentaria con elevados consumos
enerxéticos, que busca o desenvolvemento e incorporación dun Sistema de Xestión
Enerxética nas cooperativas que permita a mellora da eficiencia enerxética nos procesos
produtivos das agroindustrias.
Está financiado pola UE e coordinado por Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE).
Participan as organizacións agrarias de Francia (Coop de France), Portugal (Confagri), Italia
(Dream), Grecia (Gaia Epicheirein), Suecia (Lantmännen), coa colaboración tecnolóxica de
ENEA (Italia), da UPM e o CIRCE (España).
O proxecto ten unha duración prevista de tres anos (marzo-2016/marzo-2019) e pretende
lograr o desenvolvemento de sistemas de xestión enerxética para obter aforros enerxéticos e
comparar a eficiencia en diferentes sectores nas agroindustrias.
AGACA fixo auditorías enerxéticas nas de CLESA, COGAL e CLUN (Feiraco Lácteos) para
comparar a súa eficiencia enerxética mediante actividade comparativa de benchmarking con
as industrias dos outros países participantes.
Outros Proxectos
Colaboración noutros proxectos europeos:
•
•
•
•
•
•
•
•

H-2020 EURODAIRY: Boas Prácticas na produción leiteira.
ERASMUS+: TotCoop+i,. Formación de formadores: Preparación de unidades
docentes e reunións de formación en Perugia (Italia) e Goteborg (Suecia)
Preparación de documentación de solicitude para proxectos en convocatorias,
COSME, CEPES, PocTec, H2020 e SUDOE: Ploutous, Laces, AgriFloop.
Preparación Catálogo capacidades I+D, topics H2020 Agrofood.
Preparación de documentación para expedientes GOI: Grupos Operativos de
Innovación.
Apoio a proxecto Beizos Blancos no Convenio con CaixaBank.
Preparación módulo "Sensibilización ambiental", Programas de formación.
Labores de mantemento das oficinas en Santiago.

Cursos e Xornadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Auditores Enerxéticos A3E.
Xornada Scoope de Auditorías Enerxéticas en Covap, S.Coop.And. (Pozoblanco Córdoba)
Xornada Resfarm de Enerxías Renovables en O Rodo e Campodeza, S.Coop.Gal.
(Pontevedra)
Xornada EIP-Agri: Presentación proxecto GOI-2017 "Granxas galegas de produción
leiteira en harmonía coa natureza e a biodiversidade". (Hamburgo - Alemania)
Xornada Agafac: "Resultados estudo sectorial de contaminación cruzada". (Santiago).
Xornada Feuga de "Solucións dixitais na xestión da auga, Reto 5 H2020". (Santiago)
Xornada Consellería de Medio Ambiente, "Presentación Guía de Cores" (Santiago).
Xornada Consellería de Medio Ambiente:"Climathon, Biodiversidade e Cambio
climático". (Santiago)
Xornada Consellería de Medio Ambiente: "Economía circular". (A Coruña).
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Calidade e Seguridade Alimentaria
En 2017 traballouse principalmente en seis áreas:
•
•
•
•
•
•

Implantación da certificación baseada na Guía de Prácticas Correctas de Hixiene.
Implantación da certificación Leite de Pastoreo para a marca Larsa.
Implantación da certificación Leite de Pastoreo e Welfare Quality para Leche Celta,
S.L.U.
Renovación da certificación do Referencial de Leite de Vaca Certificado de
Cooperativa (RLVCC).
Tramitacións de Rexistros Sanitarios con implantación de Sistemas de Análise de
Perigos e Puntos de Control Crítico (APPCC).
Avaliación de limpeza e desinfección e de trazabilidade nas rutas de recollida de leite
cru e centros de recollida.

Leite de Vaca Certificado de Cooperativa
Dende hai 12 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.
Dota de protocolos para o autocontrol dos diferentes puntos críticos que se dan na produción
de leite na explotación, co fin de producir un leite san, seguro, obtido baixo específicas
condicións de produción, —de respecto ao benestar animal e de coidado co medio
ambiente— e de axudar a xestionar os recursos produtivos para acadar maiores
rendementos, diminuíndo os custos de produción.
En 2017, tres cooperativas (Agris, Cooperativa Agraria Comarcal de Ordes e Pico Sacro),
cunhas 70 explotacións leiteiras, mantiveron este selo de calidade.
Realizáronse: 140 auditorías internas nas explotacións (frecuencia semestral, como indica o
regulamento xeral do RLVCC na súa 5ª edición), 70 visitas de rutina, 70 controis de velocidade
de arrefriado en tanques de refrixeración e revisións de limpeza dos circuítos de muxido, e
máis de 132 controis de potabilidade das augas.
Implantación da Certificación baseada na Guía de prácticas correctas de hixiene
Lácteo
En 2014 comezou a incorporación da certificación “Leite
certificado de AGACA”, baseada na “Guía de Prácticas Correctas
de Hixiene”, en 150 explotacións leiteiras das cooperativas Icos,
Agroganadera de Sarria, O Xeixo, O Pereiro, Central de Frades,
Campodeza, O Rodo e Codegui, e en explotacións
subministradoras de Celega e Celta. En 2017 acadaron o
certificado, 200 explotacións das cooperativas Icos, Agroganadera
de Sarria, O Xeixo, O Pereiro, Camodeza, O Rodo e en
explotacións subministradoras de Leche Celta S.L.U.
Isto demostra a gandeiros e gandeiras —primeiro elo da cadea de
produción— a súa capacidade de ofertar produtos sans e
seguros, obtidos mediante boas prácticas (trazabilidade,
alimentación, manexo do gando, benestar animal etc.) e de
dispoñer de estruturas empresariais rendibles, capaces de adaptarse aos novos retos.
Realizáronse máis de 450 auditorías internas nas explotacións e máis de 450 controis de
potabilidade de augas.
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Implantación da Certificación Leite de Pastoreo para a marca Larsa.
No ano 2017, o departamento de calidade de AGACA implantou e certificou o esquema de
Leite de Pastoreo para a marca Larsa na planta de Robra, Outeiro de Rei e na planta de
Vilagarcía. (Leite UHT e iogures). Neste ano alcanzaron esta certificación 303 explotacións.
Realizáronse máis de 620 auditorías internas nas explotacións e dúas auditorías de
trazabilidade na industria láctea.

Implantación da Certificación Leite de Pastoreo e Welfare Quality para a marca Larsa.
No ano 2017, o departamento de calidade de AGACA implantou e certificou o esquema de
Leite de Pastoreo e Welfare Quality para Leite pasteurizada na fábrica de Leite Celta, S.L.U.
en Pontedeume Neste ano alcanzaron esta certificación 40 explotacións.
Realizáronse máis de 80 auditorías internas nas explotacións e unha auditoría de trazabilidade
na industria láctea.

Rexistro sanitario. APPCC
Xunto coa tramitación do Rexistro Sanitario, asesorouse ás cooperativas agroalimentarias no
desenvolvemento dos manuais de APPCC.
•
•
•
•

En 2016 foron asesoradas seis cooperativas lácteas primeiro compradoras e un centro
lácteo.
Foron avaliados os procesos de recollida, toma de mostras, transporte de leite e
limpeza e desinfección dos camións nas empresas contratadas polas cooperativas
primeiro compradoras para o transporte do leite.
Bodegas Eidosela foi asesorada en canto á incorporación da trazabilidade.
Foi realizado o manual de APPCC para unha cooperativa caprina: A Meixoeira,
S.Coop.Galega.
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“Coñecendo o cooperativismo nas cooperativas de horta e flor"
Este manual elaborouse pensando nas pequenas e medianas sociedades cooperativas
agrarias de Galicia como un instrumento de xestión empresarial e de planificación económica.
Somos conscientes da existencia de traballos realizados con carácter xeral para empresas
dos mesmos ámbitos de actividade, por parte dos organismos públicos e privados. Porén,
dadas as características específicas da sociedade cooperativa, a súa xestión non é
comparable a outras empresas do mesmo sector pero con diferente forma xurídica, e algúns
aspectos sociais, contables e fiscais.
A mostra tomada para o estudo, segundo o procedemento estatístico aplicado, engloba 48
cooperativas agrarias socias de AGACA, representativas da totalidade de sociedades
agrarias existente en Galicia.
Análise Xeral
Datos xerais
•
•
•

Diminuíu o número medio de persoas socias nun 9,40%, con respecto a 2013,
acadando as 241.
O cadro de persoal tamén se reduciu, nun 19,24%, pasando a unha media de 10,62
persoas traballadoras.
A facturación media tamén sufriu un decremento do 1,72% durante o exercicio 2014.

Perfil da persoa cooperativista
•
•

•

O perfil medio da persoa cooperativista agraria en 2014 é dun varón cunha idade
media de 40 a 55 anos.
No que respecta ao sexo das persoas socias, no exercicio 2014 os varóns supoñen o
52% do total.
No que respecta ao xénero e á idade das persoas socias, no exercicio 2014, nas
cooperativas de horta e flor seguen predominando as cooperativistas mulleres cunha
taxa superior ao 69%. Polo tanto, podemos dicir que nas cooperativas de horta e flor
de Galicia predomina a agricultora muller, cunha idade comprendida entre 40 e 55
anos.
En 2014, a idade máis frecuente das persoas socias das cooperativas da mostra
sitúase no tramo de 40-55 anos. A evolución desta magnitude nos últimos cinco anos
amosa que se move entre o 45 e o 47%. No caso das sociedades de horta e flor
atópanse as mesmas cifras.

Emprego
•
•

A porcentaxe de contratos fixos é moi superior a de contratos temporais, que acada
só o 9% do total do emprego directo xerado polas sociedades estudadas.
Nas cooperativas de horta e flor, a porcentaxe de contratos fixos tamén é superior á
de contratos temporais, que acada o 30% do total do emprego directo xerado por
estas.

Órganos sociais
•

•

O número medio de conselleiros por sociedade ascende a 7, sendo igual a 6 no caso
das cooperativas de horta e flor. No que respecta ao número de socios que
representa cada conselleiro, a media da mostra sitúase nos 33 cooperativistas;
mentres que nas cooperativas hortícolas é de 9 cooperativistas
Polo que respecta á idade media dos membros do consello reitor, esta sitúase nos 50
anos, nas cooperativas da mostra , e 2 anos menos nas de horta e flor.
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•
•

A presenza feminina no órgano directivo da cooperativa é moi baixa. Nas
cooperativas da mostra é dun 15%, pero nas cooperativas de horta e flor esta
porcentaxe é moi superior, chegando ao 50%.
No referente á formación do Consello Reitor das cooperativas da mostra, a maioría
dos seus membros posúen estudos básicos (en torno ao 63%) e preto dun 10%
cursou estudos universitarios. En horta e flor, os datos apuntan na mesma dirección

Presidencia
•
•
•

De media, a presidencia nas cooperativas da mostra está ocupada por un varón con
55 anos, similar á das sociedades de horta e flor.
Polo que respecta ao nivel de estudos, só unha porcentaxe moi reducida das persoas
que ocupan este cargo posúe estudos universitarios (17%), tanto nas sociedades da
mostra como nas de horta e flor.
No referente á presenza de mulleres na presidencia das cooperativas hortícolas, o
14% das presidencias están ocupadas por mulleres; no conxunto da mostra,
soamente o 6%.

Xerencia
•
•
•

O 63% das sociedades da mostra contan cunha persoa específica para administrar a
cooperativa, 66% no caso das gandeiras.
Na mostra, hai un 61% de profesionais que posúe estudos universitarios. Nas de
gandería, esta porcentaxe sitúase no 58%.
Con respecto á análise de xénero, menos do 30% das xerencias das cooperativas
gandeiras están ocupadas por mulleres. Este dato é bastante superior ao do conxunto
das cooperativas estudadas que apenas alcanza o 23%.

Formación a persoas socias e ao cadro de persoal
•
•
•
•

O 40% das cooperativas da mostra analizadas levaron a cabo algún tipo de acción
formativa no ano 2014, ben para as súas persoas socias ou ben para as persoas
traballadoras da sociedade. No caso das gandeiras, a porcentaxe ascende ao 29%.
O 60% dos cursos impartidos nas cooperativas agrarias estudadas foron realizados
en colaboración coa Unión de Cooperativas Agrarias, AGACA.
Os temas máis tratados destas accións formativas, en xeral, son os relacionados con
aspectos sectoriais (74%) seguidos das TICs (Tecnoloxías da Información e da
Comunicación). Mesma situación nas sociedades de horta e flor.
Nas sociedades que empregan algún tipo de método telemático, os cursos
organizados baixo este método supoñen unha media do 16% con respecto á
formación tradicional.

Xestión Comercial
•

•
•

•

A persoa responsable da xestión comercial adoita ser habitualmente a encargada da
xerencia, sobre todo nas cooperativas gandeiras. O director comercial participa ou é
responsable con máis frecuencia da xestión comercial nas cooperativas dedicadas ao
viño.
A venda pola internet é utilizada polo 9% das gandeiras. As cooperativas de horta e
flor afirman vender máis do 80% da súa produción baixo marca propia
A ferramenta de marketing máis empregada propia polas cooperativas de horta e flor
é a marca propia como da mostra (80%), e tamén no caso do resto das sociedades
(67%).
Polo que respecta ás accións de promoción e publicidade, o 35% das cooperativas
da mostra afirma desenvolver estas accións, cifra superior ao escaso 20% das
cooperativas de horta e flor.
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•

A venda por internet é utilizada polo 18% das cooperativas agrarias da mostra,
mentres que no caso das sociedades de horta e flor esta porcentaxe non é
significativa.

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 as persoas
socias das cooperativas demandan. Precísase de análise e mellora continua, para
que estas actividades se poida levar a cabo de forma óptima.
A estrutura económica das cooperativas da mostra alcanza un volume aproximado de
210 millóns de euros, dos que o 44% corresponden a activo non corrente e o 56% a
activo corrente.
O patrimonio neto das cooperativas da mostra alcanza un importe aproximado de 74
millóns de euros, o que representa un 35% das fontes de financiamento.

Retos de futuro das cooperativas de horta e flor: comercialización e internacionalización
Neste apartado esbózanse unhas liñas estratéxicas
que se poderían levar a cabo no sector de horta e
flor,
principalmente
relacionadas
coa
comercialización e internacionalización.
•

•

•

Deseñar e implantar un plan de
redimensionamento
da
estrutura
cooperativa de horta e flor para poder
contar cun sistema cooperativo mellor
dimensionado, con poucos operadores,
moi vertebrado e moi competitivo.
Tamén sería moi interesante desenvolver
un sistema de Alianzas Estratéxicas para
lograr
asegurar
programas
de
abastecemento
(entre
cooperativas
galegas, españolas, europeas; incluso coa
distribución).
É importante para incrementar a venda e
internacionalización
dos
produtos
desenvolver e potenciar a imaxe dos
produtos de horta e flor de Galicia. Para
lograr isto debemos levar a cabo unha serie de actividades, entre as que se atopan:
• Identificación, definición e valoración comercial das características
diferenciadoras dos produtos de horta e flor galegos (calidade, orixe, prezo,
trazabilidade, medio ambiente, etc.) e dos factores básicos de influencia na
comercialización dos mesmos (variedades, prezos, volume, servizo,
presentación, etc.).
• Valoración da percepción e notoriedade dos produtos de horta e flor galegos por
parte dos consumidores e por parte das canles de distribución.
• Valoración da adaptabilidade dos produtos de horta e flor de base cooperativa ás
novas demandas dos consumidores e aos cambios nos seus hábitos de compra
e de consumo.
• Valoración das necesidades de innovación e adaptación ao mercado de produtos
de horta e flor galegos de base cooperativa.
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Comunicación e Divulgación Cooperativa
As accións comunicativas executadas dende AGACA oriéntanse a fomentar a comunicación
mediante a:
•
•

Comunicación interna, coas cooperativas que integran a Asociación.
Comunicación externa, enfocada 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 e xestionar axeitadamente o gran volume de
información que circula cada día. Son tarefas densas pero importantes.
Neste senso, dende 2007, AGACA ofrece, ás cooperativas socias a posibilidade de recibir
resumos informativos diarios coa selección das noticias máis relevantes contidas nos xornais
impresos e medios electrónicos, vinculadas aos sectores agroalimentarios ademais de
achegar informes sectoriais específicos.
Accións
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumo de prensa diario coas novas máis destacadas.
Informes sectoriais. As novas máis destacadas dos distintos sectores.
Compártese información procedente de Gabinetes Gobernamentais, Centros de
Investigación e outras fontes relacionadas co sector.
Intercambio de información cos gabinetes de comunicación do resto de FUT de
Cooperativas Agro-alimentarias e doutras entidades.
Revista Cooperación Galega.
Separatas informativas.
Emisión de notas e comunicados de prensa.
Seguimento informativo das novas publicadas sobre cada acción/ proxecto
desenvolvido.
Avisos SMS e comunicacións de eventos e reunións por correo electrónico.
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 e
envíase información para difundir a través dos seus medios.

COOPERACIÓN GALEGA
En 2017 publicáronse cinco números (do 132 ao 136, ambos os dous inclusive) cunha tirada
de 7.000 exemplares en cada edición.
Temas tratados
•

•
•

Editoriais: abordáronse cuestións como a necesidade de introducir cambios, a
presenza das cooperativas nos Consellos Reguladores, as constantes ameazas:
Brexit, PAC..., os lumes e a necesidade de respectar o medio ambiente pero obtendo
unha rendibilidade económica, tamén.
Temas centrais: proxectos innovadores, eleccións a D.O. e I.X.P, Aira, o proxecto
LACES e a Comisión Xuventude Cooperativista Emprendedora.
Novas
de
actualidade:
Proxectos
europeos:
EuroDairy,
TOTCOOP+i,
AGROSMARTcoop, Leadfarm, Resfarm, e outros: Cruz Vermella, Incorpórate,
FEADER, GOI, actividades coa Obra Social “laCaixa”, CEPES, FSE; medidas de
control da pataca; medidas de detención da avespa velutina; Obradoiros de
estudantes en cooperativas; a lei da cadea alimentaria; o seguro agrario; a integración
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•

•

como responsabilidade social; a nutrición dos campos con algas; alianzas comerciais
entre Galicia e Portugal; renovación do convenio con Vegalsa-Eroski; a prevención de
riscos penais e o branqueo de capitais nas seccións de crédito; como implantar RSE
nas cooperativas; Master en Produción de leite da USC; Aprolact; IXP Vaca e Boi de
Galicia, Caixa Rural Galega, montes comunais, Sigfito, cambios na lei de cooperativas
ou a importancia da calidade na produción de leite, entre outras.
Novas relacionadas coas cooperativas: Horsal, Agris, Tres Fuciños, Cooperativas
Agro-alimentarias de España, Terras da Mariña, Delagro, Clun, Martín Códax, Viña
Costeira, Coren, Campo Capela, DairyLac, O Rodo, UCOGA, Acolact, Cogal etc.
En 2017 introducíronse novidades como a inclusión, en cada número, de información
vinculada a TIC, deportes e Ocio.

Comunicación externa
A actividade de AGACA neste senso foi en 2017, moi intensa: comunicados, notas de prensa,
artigos na revista de Cooperativas Agro-alimentarias, entrevistas ou reportaxes confirman un
claro xiro, iniciado en 2014, de cara a divulgar a practica totalidade das accións técnicas
emprendidas dende a Asociación e a súa posición ante situacións clave en determinados
sectores agroalimentarios.
Comunicados de Prensa
Proba da política de transparencia informativa emprendida por AGACA son as 219
comunicacións emitidas, en 2017, a medios de comunicación —tamén difundidas a través da
propia web e das redes sociais—, e cun acentuado enfoque divulgativo das accións
emprendidas dende a Asociación. As mencións rexistradas en distintos medios superan as
260. Todas as notas se elaboran en castelán e galego.
Destaca, especialmente, a estratexia comunicativa despregada arredor das iniciativas de
Rede Eusumo: obradoiros promocionais do valor do cooperativismo, do sector lácteo e dos
montes comunais, e de Obra Social “la Caixa”, en cooperativas e colexios.
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 iniciativa, preocupado polos problemas sociais, con proxección e de gran
valor para o resto da sociedade.
Relacións cos Medios de Comunicación
Dende o servizo de prensa atendéronse arredor de 100 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 proxectos EuroDairy, Obra Social “la Caixa”, especialmente “Coidar,
coidarte” e “Atrévete Contigo Mesma” e os incluídos no FEADER; tamén, cuestións
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relacionadas cos montes comunais, lexislación, puntualmente, segundo a época: aspectos de
horta, viño, leite (incidencia da climatoloxía e protestas); o proceso unificador de Aira e a taxa
de suicidios no ámbito agrario en Galicia.
Páxina web
http://www.agaca.coop
A páxina 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 como das recibidas de parte
das cooperativas e outras entidades, ademais doutros contidos de interese.
Un apartado de publicacións onde se recollen estudos e documentos técnicos ou
doutra índole elaborados por AGACA ou de interese xeral, dende os anos 90.
Apartados de eventos e cursos promovidos dende AGACA e de axudas e
subvencións, actualizados periodicamente coa última información.
Accesos directos aos diferentes proxectos e iniciativas nos que participa AGACA.

Para dar mellor servizo ás cooperativas e entidades asociadas, todas as novas que se
publicaron na web de AGACA (175, novas tanto de propia elaboración como de interese xeral
ou emitidas por cooperativas), tamén se difundiron a través das redes sociais Facebook
(Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA) e Twitter (@CoopAgr_Galicia),
con boa acollida por parte da comunidade virtual; contamos con 1.232 seguidores de
Facebook e 1.102, en Twitter.
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 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.
En definitiva, AGACA dispón dun servizo de Comunicación personalizado, xestionado por
profesionais da comunicación con contacto directo e habitual cos medios de comunicación
xerais e especializados.
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Proxectos
A inxente actividade arredor dos proxectos participados por AGACA orixinou un importante
cambio na área de Comunicación, investindo preto da metade do tempo en actividades
vinculadas a distintos proxectos europeos e nacionais.
AGROSMARTcoop
O departamento de comunicación de AGACA coordina o
desenvolvemento e a dinamización do portal e páxina web do proxecto
europeo AGROSMARTcoop e encárgase da difusión de actividades e
contidos.
En 2017 elaboráronse e traducíronse múltiples cuestionarios, compiláronse os resultados e
presentáronse propostas para a Intranet habilitándose ferramentas como o calendario, a
videoconferencia, documentos, enquisas e titoriais.
Tamén se traballou en coordinación con outras entidades na proposta dun mapa de
xeolocalización, un catálogo electrónico, formación online, un foro de intercooperación, un
mapa de financiamento, un banco de ideas etc.
O catálogo, no que concirne a AGACA, inclúe información de 20 cooperativas e 38 produtos.
AGACA verificou 109 fichas de produtos dos distintos países que forman parte do proxecto,
así como a xeolocalización de 147 cooperativas dos distintos países.
Emitíronse notas de prensa, faise un seguimento das novas publicadas, actualízase a páxina
web e as redes sociais e mantense activa a páxina web con contidos, entre outras accións.
Obra Social “la Caixa”
As actividades con Obra Social “la Caixa”
xeran
unha
intensa
actividade
comunicativa. En 2017 deseñouse un Plan
de Comunicación que derivou na elaboración e emisión de 74 notas de prensa, ademais da
divulgación de todas as actividades realizadas a través de Facebook, Twitter e a propia
páxina web.
Co fin de presentar as actividades aos medios, organizouse un almorzo informativo cos
xornalistas . Organizouse a primeira edición de Incorpórate! destinada a mozos e mozas, con
gran éxito de afluencia.
FEADER
A través do programa FEADER, desenvolvéronse 6
proxectos nos que se figurou como enlace cos medios de
comunicación, traballouse no deseño da imaxe de cinco dos
proxectos e do material e coordinándose co Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas
e Publicacións da SX de Formación e Innovación Agroforestal (Xunta) e coa Oficina Agraria de
Becerreá para a creación dun cartel e folleto.
EUSUMO
As actividades englobadas na Rede Eusumo tamén demandan unha importante
actividade divulgativa. Así, emitíronse 39 notas de prensa e difundíronse as
iniciativas a través das redes sociais e web.
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Outros
Outros proxectos como Eurodairy, TOTcoop+i, Leadfarm e Laces tamén requiriron de
promoción en redes, na web e notas de prensa.

Singularmente TOTcoop+i e Leadfarm esixiron a gravación e edición de dúas pezas para un
vídeo corporativo.

Laces ademais implicou a revisión do formulario de candidatura, a colaboración na creación
da imaxe corporativa dun subcanal temático e a creación do perfil do proxecto na web
corporativa de AGACA.

Destacar outras accións como unha especial colaboración con Cruz Vermella no seu
programa “Reto Social Empresarial en materia de Inserción Laboral: Alianzas”, a coordinación
de textos para un escrito conmemorativo dos 50 anos da Escola Politécnica Superior de Lugo,
asesoramento a entidades, participación en reunións, xornadas, fotografía etc.
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Corretoría de Seguros
Servizo de seguros UCOGA
Dende o ano 2013 vimos traballando para facilitar aos socios das cooperativas, o acceso a
información e a un mellor servizo en temas de seguros e, en particular de seguros do noso
sector agroalimentario.
A través da corretoría de seguros UCOGA, que é unha sociedade mediadora entre o cliente e
as compañías de seguros, e no noso caso concreto especializada en todo o relacionado co
sector agroalimentario.
As vantaxes desta corretoría son que temos a posibilidade de traballar con todas as
compañías aseguradoras do mercado, e así podemos prestar un servizo máis profesional e
competitivo.

