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Saúdo do Presidente 

Estamos en EuropaEstamos en EuropaEstamos en EuropaEstamos en Europa    

Cada vez máis, as Cooperativas Agroalimentarias pretendemos unirnos, 
fixemos integracións moi interesantes que teñen por diante un longo 
percorrido con previsións ambiciosas que terán como resultado 
potenciar o sector dende a innovación, a industrialización e os 
mercados. 

En Galicia, as integracións feitas en CLUN, AIRA e CELEGA significaron 
un fito importante, pero cando miramos a Europa vémonos 
insignificantes, por iso no ánimo común está a vella aspiración dunha 

integración maior, total, especialmente dentro do sector lácteo no que 
somos líderes en España en produción, pero agora urxe avanzar nos 
campos da marca con materias primas de gran calidade ás que teremos 
que engadir a innovación e a diversificación. 

Estas cooperativas, grandes e pequenas, seguimos aproximándonos dentro da Asociación 
que nos une, AGACA, cun traballo conxunto no ámbito das experiencias postas en común, e 
marchando unidos coa interrelación entre técnicos que logo trasladan as boas prácticas e 
novas técnicas ás propias explotacións dos nosos socios. A harmonía entre socios e 
cooperativas é vital neste proceso de integración. 

Os nosos gandeiros están á altura ou mesmo superan a calquera produtor europeo; agora o 
que falta é que desenvolvamos xuntos proxectos industriais que, indubidablemente, acabarán 
na ambicionada integración. 

Dende aquí queremos facer un recoñecemento á traxectoria impecable dos nosos produtores, 
especialmente lácteos, e, á súa vez, facémoslles unha invitación a que se integren 
plenamente dentro das respectivas cooperativas nos seus consellos reitores e as doten de 
capital suficiente para avanzar en procesos industriais innovadores 

Cremos e confiamos en que a participación máis activa das mulleres, que tan positiva está 
resultando, estableza un antes e un despois neste camiño integrador-innovador. 

A Asociación de AGACA “NÓS, AS MULLERES” debe axudar a avanzar, neses déficits que 
aínda temos, a partir da potenciación das nosas granxas familiares lácteas ou cárnicas, 
explotacións vitivinícolas, de horta, flor e mel, así como en abastecementos e servizos; a 
rendibilidade acaba sendo o seu motor: cando a conseguimos todo vai sobre rodas. Neste 
sentido, parécenos que ten moita proxección un plan de formación de consellos reitores, co 
programa europeo ToTCOOP+i, que temos en marcha.  

Dentro da nosa asociación feminina, temos consensuados uns obxectivos que nos deben 
axudar, continuando co traballo que se iniciou no ano 2019. Nada menos que 15 grandes 
obxectivos se contemplan nos Estatutos, onde se repiten conceptos como: integración, 
coordinación, promoción, desenvolvemento profesional, cualificación, actividade empresarial, 
sustentabilidade, innovación, formación, solidariedade, recoñecemento social, igualdade...  

Non quixera rematar sen me referir aos programas europeos nos que participamos, xa que 
dalgún xeito son o cordón umbilical que nos une con Europa dentro de experiencias 
compartidas, especialmente un no que en Agaca somos líderes, con participación de 
cooperativas de Francia, Portugal e España; é o Proxecto SUDOE “AGROSMARTglobal”, co 
obxectivo fundamental de iniciarnos ou mellorar na internacionalización dixital para as 
cooperativas agroalimentarias galegas mediante o comercio electrónico de xeito práctico, 

José S. Montes PérezJosé S. Montes PérezJosé S. Montes PérezJosé S. Montes Pérez    
Presidente de AGACA 



2222    

 
 

conxuntamente con entidades vascas, rioxanas, manchegas, portuguesas e da Nova 
Aquitania francesa, tratando de favorecer o posicionamento dos produtos agroalimentarios no 
mercado internacional e fortalecer as alianzas no mercado de destino para impulsar a 
expansión internacional mediante a cooperación interempresarial. 

Se nos referimos con optimismo o sector lácteo-cárnico que ten tanto peso na nosa economía 
galega, o mesmo temos que dicir da calidade e valor dos nosos viños e mesmo da nosa 
horta-flor con presenza en mercados internacionais. 

Máis polo miúdo, nesta memoria recóllense moitos máis datos que dan fe do que aquí dicimos 
e facemos votos porque este ano nos consolidemos nesta liña de intercooperación para que 
os resultados favorezan aos nosos socios produtores e ao rural galego.  

É moi de agradecer a colaboración de todas as cooperativas que formamos esta gran familia, 
os consellos reitores e os representantes sectoriais, así como os equipos técnicos. 

Cos resultados de 2019 diante, pensamos xa nunha nova singradura con máis dificultades 
que nos van obrigar a facer as cousas moi ben e a unirnos máis. O cooperativismo, dentro da 
economía social, debe ser unha garantía estable.  

 

Os nosos gandeiros están a altura ou Os nosos gandeiros están a altura ou Os nosos gandeiros están a altura ou Os nosos gandeiros están a altura ou 
mesmo superan a calquera produtor mesmo superan a calquera produtor mesmo superan a calquera produtor mesmo superan a calquera produtor 

europeo; agora o que falta é que europeo; agora o que falta é que europeo; agora o que falta é que europeo; agora o que falta é que 
desenvolvamos xuntos proxectos desenvolvamos xuntos proxectos desenvolvamos xuntos proxectos desenvolvamos xuntos proxectos 

industriais que, indubidablemente, industriais que, indubidablemente, industriais que, indubidablemente, industriais que, indubidablemente, 
acabarán acabarán acabarán acabarán na ambicionada integraciónna ambicionada integraciónna ambicionada integraciónna ambicionada integración.... 
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Saúdo do director-xerente 

No intre en que se redacta esta presentación estamos en plena 
Pandemia Coronavirus Covid-19. Podemos afirmar con rotundidade 
que nos sentimos orgullosos da resposta exemplar que os nosos 
agricultores e gandeiros están a dar, xunto coas cooperativas e o 
sector agroindustrial galego, a este monumental reto sanitario, 
económico e social ao que nos estamos enfrontando. Tempo teremos 
na Memoria de Actividades do ano 2020 de recoller todos os esforzos 
que neste intre están a facer para superar esta crise. 

Os agricultores e gandeiros galegos seguen gañando en 
competitividade, pero apenas logran incrementar o valor da produción 

pola constante presión dos custos de produción que, en certos 
momentos que parecen estancados, medran ao mesmo ritmo que os 
ingresos, polos novos incrementos dos requisitos produtivos 
(investimentos de tipo medioambiental, eliminación de fito e 

zoosanitarios que reducen a produción, certificación da produción, benestar animal...) que 
aprisionan economicamente aos produtores. A renda agraria é o principal indicador de como 
andan as contas da agricultura e a gandería e, segundo datos do Ministerio de Agricultura, no 
2019 reduciuse en España o importe de 2.400 millóns de euros, o que ocasionou unha perda 
de 15.000 empregos a tempo completo.  

Unha cousa é a gran cifra de conxunto e outra a dos produtores de base. Cando a renda 
agraria do conxunto cae, a situación do pequeno e mediano produtor empeora de xeito máis 
acusado. Por iso, en xaneiro de 2019 fixeron entregas de leite 357 gandeiros máis que no mes 
de decembro do mesmo ano, moitos deles pequenos produtores. No 2019 prodúcese unha 
acusada caída de prezos en varias ramas do sector, da que segundo datos do propio 
Ministerio os máis afectados son o viño, o vacún de carne, ovino e cabrún, aves e ovos. 

O produtor agroalimentario parece estar atado de pés e mans, xa que quen comercializa os 
produtos que usa para a súa actividade é quen lle marca os prezos, que soben cando soben 
as materias primas (sementes, adobos, enerxías, pensos, plásticos, zoosanitarios, 
fitosanitarios...); pero, despois, os produtores non poden fixar os prezos das súas producións, 
que veñen fixados polos que compran ou pola gran distribución moderna. Algúns custos, 
coma os de adobos, subiron entre o 80% e o 100% dende 1990 e as sementes, máis dun 
100%; porén, o valor do vacún de carne está case aos mesmos prezos que en 1990, 
provocando a perda paulatina de pequenos e medianos agricultores e gandeiros e 
impulsando o despoboamento do medio rural galego.  

Hoxe, máis que nunca, os agricultores e gandeiros deben apostar pola necesaria 
organización dos produtores a través das cooperativas, que son a ferramenta útil e próxima 
para facer valer os seus produtos nos mercados. Son as cooperativas as que poden reforzar o 
poder de negociación dos agricultores e gandeiros pola súa maior capacidade para 
concentrar a oferta a través da transformación e comercialización agrícola. Naturalmente, as 
cooperativas son un factor de desenvolvemento sostible da agricultura e gandería en 
comarcas con especiais dificultades de desenvolvemento. Necesitamos que sexan 
cooperativas eficientes e competitivas para obter unha valorización xusta da produción 
agraria e gandeira.  

Neste contorno difícil é onde nos toca movernos nos vindeiros anos. Sabedores deste enorme 
reto que temos as cooperativas por diante, neste ano 2019 en AGACA comezamos proxectos 
plurianuais relacionados coa internacionalización dixital das cooperativas 
(AGROSMARTglobal) ou coa mellora dos aproveitamentos da herba (Go-Grass), entre outros. 

Higinio MougánHiginio MougánHiginio MougánHiginio Mougán    
Director xerente de 
AGACA 
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Reiteramos a necesidade de reforzar as políticas públicas de concentración da oferta e de 
apoio ao cooperativismo.  

En definitiva, o futuro pasa por incrementar a formación dos produtores e seguir fomentando e 
potenciando a súa unión en cooperativas profesionais e ben xestionadas.  

 

 

Son as cooperativas as que poden Son as cooperativas as que poden Son as cooperativas as que poden Son as cooperativas as que poden 
reforzar o poder de negociación dos reforzar o poder de negociación dos reforzar o poder de negociación dos reforzar o poder de negociación dos 

agricultores e gandeiros pola súa maior agricultores e gandeiros pola súa maior agricultores e gandeiros pola súa maior agricultores e gandeiros pola súa maior 
capacidade para ccapacidade para ccapacidade para ccapacidade para concentrar a ofertaoncentrar a ofertaoncentrar a ofertaoncentrar a oferta....    
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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 das persoas socias. 
 
Na faceta institucional destaca a súa presenza nos foros onde se tratan os intereses do 
cooperativismo a nivel estatal e internacional, sexa de xeito directo, sexa a través da súa 
participación en organizacións representativas a nivel de España (Cooperativas Agro-
alimentarias 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 30 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 

 

• Guía de Prácticas Correctas de Hixiene. 

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

• Certificación Leite de pastoreo. 

• Certificación 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 Sustentable 

 

• 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 91 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 Clun 

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 Dª. Dolores Calvo Méndez Cooperativa Condes de  Albarei 

 

Interventores de contasInterventores de contasInterventores de contasInterventores de contas    

• Dª. 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: 

1.1.1.1.----    Xunta sectorial de AbastecementosXunta sectorial de AbastecementosXunta sectorial de AbastecementosXunta sectorial de Abastecementos    e Servizose Servizose Servizose Servizos    

Representante: D. José Manuel López Tellado 

Suplente: D. Juan Novo Novo 

2222....----    Xunta sectorial de Gandería Intensiva. Avicultura, Porcino e CoellosXunta sectorial de Gandería Intensiva. Avicultura, Porcino e CoellosXunta sectorial de Gandería Intensiva. Avicultura, Porcino e CoellosXunta sectorial de Gandería Intensiva. Avicultura, Porcino e Coellos    

Representante: D. Emilio Rodríguez Felipe 

Suplente: D. Natalio García Corral 

3333....----    Xunta sectorial deXunta sectorial deXunta sectorial deXunta sectorial de    Vacún de Carne, Ovino, Caprino e outras carnesVacún de Carne, Ovino, Caprino e outras carnesVacún de Carne, Ovino, Caprino e outras carnesVacún de Carne, Ovino, Caprino e outras carnes    

Representante: D. Rafael Tejeda Vázquez 

Suplente: D. Manuel Castro Calvo 

4444....----    Xunta sectorial de Xunta sectorial de Xunta sectorial de Xunta sectorial de Froitas e HortalizasFroitas e HortalizasFroitas e HortalizasFroitas e Hortalizas    

Representante: D. Alberto Amil Chaves 

Suplente: D. Carlos Sabarís Cores 

5555....----    Xunta sectorialXunta sectorialXunta sectorialXunta sectorial    de Leitede Leitede Leitede Leite----    Derivados LácteosDerivados LácteosDerivados LácteosDerivados Lácteos    

Representante: D. José Severino Montes Pérez 

Suplente:  

6666....----    Xunta sectorial de Viño Xunta sectorial de Viño Xunta sectorial de Viño Xunta sectorial de Viño ----    InteriorInteriorInteriorInterior    

Representante: D. Javier Iglesias Sendín 

Suplente: D. Manuel Fernández Pérez 

7777....----    Xunta sectorial de Viño Xunta sectorial de Viño Xunta sectorial de Viño Xunta sectorial de Viño ----    CostaCostaCostaCosta    

Representante: Dona Dolores Calvo Méndez 

Suplente: D. Lázaro Gándara Sobrino 

 

 

 

 

 



9999    

 
 

Equipo técnico 

    
DirecciónDirecciónDirecciónDirección    

• Higinio Mougán Bouzón 

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

FormaciónFormaciónFormaciónFormación    

• 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 Asesoramento Asesoramento 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 

• Diana Espiño Lamas 
Asesoría e contabilidade a entidades en Lugo. 

• Maite Porto Rey 
Asesoría e contabilidade a entidades en Ourense. 

 
Cooperativismo Cooperativismo Cooperativismo Cooperativismo     

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

 
Enxeñería sEnxeñería sEnxeñería sEnxeñería suuuustestestestentablentablentablentable    

• 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 Comunicación Comunicación 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 internacionalizaciónEstudos e igualdade, comercialización e internacionalizaciónEstudos e igualdade, comercialización e internacionalizaciónEstudos e igualdade, comercialización e internacionalización    

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

    
CalidadeCalidadeCalidadeCalidade    

• María Rey Campos 
Responsable de Calidade agroalimentaria e Innovación. 

 

• Antonio Iglesias Cortizas 

• María Pardo Otero 

• Sergio García Louzao 

• Tesalia Quintana García 

• Ángel Castro Ramos 

• Yago Varela Pérez 

• Bernadette Fernández Santonil 

• María Teresa Saura Leira 

• Luis Ruano Conejero 

• Estefanía González Poyán 

• Ana Gloria Núñez Rodríguez 

• Diego Vázquez Miramontes 

• Esperanza Bravo Montero 
Técnicos de campo especializados na implantación de sistemas de calidade en 
explotacións. 

 
Contabilidade Contabilidade Contabilidade Contabilidade     

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

    
SegurosSegurosSegurosSeguros    

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

Locais e medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina en Santiago, adquirida en 1992 e sita na 
Rúa Tomiño nº 22-Soto, de 350 m2 (dúas 
plantas). Dispón de dúas salas de reunións, 
varios postos de traballo, biblioteca 
especializada, 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 120 
m2, 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 
local de 120 m2, lindeiro. 

Oficina en Ourense, sita na Rúa Bedoia, 7-2º 
local 1, de 60 m2, en réxime de aluguer, con sala 
de reunións no centro da cidade. 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. 

• D. Rafael Tejeda Vázquez (Proterga). Vicepresidente do Consello Sectorial de Vacún 
de Carne. 

 
A Unión está presente en varios organismos e mesas de negociación entre as que destacan o 
LIGAL, a I.X.P. Ternera Gallega e Vaca Galega e Boi Galego 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 das ganderías galegas. O representante de AGACA neste órgano 
é José Ramón Ratón Varela—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 e 
Vaca Galega e Boi Galego conta con representación, por parte de AGACA, de María Rey, que 
asistiu a todas as reunións convocadas por este órgano.  
 
Outros foros nos que AGACA está presente son a Mesa do Leite, a Mesa do Viño, a Comisión 
Territorial de Galicia dos Seguros Agrarios, as Mesas Electorais das Denominacións de 
Calidade de Galicia, a Mesa da Carne e o Clúster Alimentario de Galicia dende a súa 
fundación. 
 

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. 

• Titular Segundo: D. Emilio Rodríguez Felipe. 

• Titular Terceiro: D. Higinio Mougán Bouzón. 
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• Suplente Primeiro: D. José Manuel López Tellado. 

• Suplente Segundo: D. Javier Iglesias Sendín. 

• Suplente Terceiro: D. Alberto Amil Chaves. 
 
Nas reunións do COGACO e outras complementarias tratáronse cuestións como: 

• Modificacións normativas. 
• Convocatoria dos “Premios á Cooperación” 2019. 

• Convocatoria do Certame “Cooperativismo no ensino” dirixido aos centros educativos 
de Galicia e nomeamento de representantes no xurado. 

• Orde 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) e se convocan para o ano 
2020. 

• Orde pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os 
gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades 
laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción e se convocan para 
o ano 2020. 

• Orde pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no 
ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020. 

• Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, 
en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha de laboratorios 
cooperativos no rural, e se convocan para os anos 2019 e 2020. 

• Orde pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á cooperación, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2020. 

• Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede 
Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a 
economía social, e se convocan para os anos 2020 e 2021. 

• Propostas de Lei de Medidas. 

• Proposta de modificación da Lei de Cooperativas de Galicia. 

• Varios escritos relacionados coa liquidación de cooperativas. 

• Balance de actuacións realizadas e previsións para 2020. 

Consello Galego da Economía Social 

AGACA ten dous representantes neste órgano de promoción da Economía Social, creado 
baixo a normativa da Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social 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 para a promoción e fomento da Economía Social en Galicia. 
No ano 2018 procedeuse ao nomeamento dos cargos do Consello Galego da Economía 
Social. Os representantes de AGACA son: 

• D. José Severino Montes Pérez. 

• D. Higinio Mougán Bouzón. 
 
Celebráronse dúas reunións do Pleno, no que se abordaron os seguintes temas: 

• Constitución do Consello da Economía Social de Galicia. 

• Elección da vicepresidencia segunda do Consello da Economía Social de 
Galicia. 

• Presentación da Estratexia Galega de Economía Social. 



 

• Designación das persoas representantes no Consello Económico e Social, no 
Consello Galego de Economía e Competitividade e n
Consello Galego de Cooperativas.

• Designación de comisións de traballo para a elaboración do regulamento
interno e outras tarefas que se decida encomendar.

• Designación de membro suplente no Consello Económico e Social

• Constitución dunha comisión de traballo de coordinación.

• Balance de actuacións de promoción da economía social no 2019.

• Proposta de actuacións de promoción da economía social para 2020. 

• Propostas de modificación normativa. 

• Proposta de Catálogo galego d
 

Foro pola Economía Social Galega

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
cooperativismo e a economía social na nosa Comunidade iniciando as accións mediante un 
Evento celebrado o 13 de marzo de 2018 no que se recoll
ECONOMÍA SOCIAL GALEGA ante numerosos convidados das administracións públi
axentes sociais e parlamentarios de Galicia.

O Foro pola Economía Social Galega está constituído polas seguintes entidades: Unión de 
Cooperativas AGACA, Espazocoop (agrupa á
(agrupa ás sociedades laborai
emprego sen ánimo de lucro de Galicia) e Aeiga (agrupa á
Galicia). A finais do pasado ano apróbase 
o PLAN ESTRATÉXICO DO FORO POLA ECONOM
grandes liñas de traballo conxunto.

Froito desta colaboración das cinco entidades da economía social que conforman o Foro, 
desenvólvense actividades conxuntas, entre as que destacamos as seguintes:

• Coordinación no día de celebración das Asembleas Xerais e coordinación dun Evento 
Conxunto ao final das mesmas.

• Inicio das reunións para dar forma xurídica ao Foro
• Organización e celebración da Semana da Economía Social Galega
• Acordos para a designación de
• Aprobación da proposta cotas para o exercicio 2020
• Aprobación da proposta de conformación equi
• Celebración de varios encontros conxuntos sobre aspectos técnicos transversais.
• Presentación do Manual Divulgati

 

 

 

 

 

Designación das persoas representantes no Consello Económico e Social, no 
Consello Galego de Economía e Competitividade e na comisión de
Consello Galego de Cooperativas. 

Designación de comisións de traballo para a elaboración do regulamento
interno e outras tarefas que se decida encomendar. 

Designación de membro suplente no Consello Económico e Social. 

Constitución dunha comisión de traballo de coordinación. 

Balance de actuacións de promoción da economía social no 2019. 

Proposta de actuacións de promoción da economía social para 2020. 

Propostas de modificación normativa.  

Proposta de Catálogo galego de entidades de economía social. 

pola Economía Social Galega 

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 iniciando as accións mediante un 
Evento celebrado o 13 de marzo de 2018 no que se recolle a DECLARACIÓN EN FAVOR DA 
ECONOMÍA SOCIAL GALEGA ante numerosos convidados das administracións públi
axentes sociais e parlamentarios de Galicia. 

O Foro pola Economía Social Galega está constituído polas seguintes entidades: Unión de 
ivas AGACA, Espazocoop (agrupa ás cooperativas de traballo asociado), Aesgal 

s sociedades laborais de Galicia), Cegasal (agrupa aos centros especiais de 
ro de Galicia) e Aeiga (agrupa ás empresas de inserción social de 

Galicia). A finais do pasado ano apróbase —entre as cinco entidades que conforman o Foro
FORO POLA ECONOMÍA SOCIAL GALEGA no que se recollen as 

grandes liñas de traballo conxunto. 

Froito desta colaboración das cinco entidades da economía social que conforman o Foro, 
desenvólvense actividades conxuntas, entre as que destacamos as seguintes:

ordinación no día de celebración das Asembleas Xerais e coordinación dun Evento 
Conxunto ao final das mesmas. 
Inicio das reunións para dar forma xurídica ao Foro. 
Organización e celebración da Semana da Economía Social Galega. 
Acordos para a designación de cargo no Foro. 

roposta cotas para o exercicio 2020. 
roposta de conformación equipo técnico de apoio á directiva.

Celebración de varios encontros conxuntos sobre aspectos técnicos transversais.
Manual Divulgativo da Economía Social de Galicia. 

 Foro Pola Economía Social Galega, 5 xuño 2019

14141414    

 

Designación das persoas representantes no Consello Económico e Social, no 
a comisión de coordinación co 

Designación de comisións de traballo para a elaboración do regulamento de réxime 

Proposta de actuacións de promoción da economía social para 2020.  

cooperativismo e a economía social na nosa Comunidade iniciando as accións mediante un 
a DECLARACIÓN EN FAVOR DA 

ECONOMÍA SOCIAL GALEGA ante numerosos convidados das administracións públicas e de 

O Foro pola Economía Social Galega está constituído polas seguintes entidades: Unión de 
allo asociado), Aesgal 

s de Galicia), Cegasal (agrupa aos centros especiais de 
s empresas de inserción social de 

entre as cinco entidades que conforman o Foro—
A SOCIAL GALEGA no que se recollen as 

Froito desta colaboración das cinco entidades da economía social que conforman o Foro, 
desenvólvense actividades conxuntas, entre as que destacamos as seguintes: 

ordinación no día de celebración das Asembleas Xerais e coordinación dun Evento 

 

po técnico de apoio á directiva. 
Celebración de varios encontros conxuntos sobre aspectos técnicos transversais. 

 

Foro Pola Economía Social Galega, 5 xuño 2019
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Finalmente, ao longo do pasado ano 2019 nomeouse un representante do Foro pola Economía 
Social Galega no Consello Económico e Social de Galicia, co que resolver o anacronismo 
histórico de que nin o cooperativismo nin a economía social teñan un representante público 
neste importante órgano de consulta da administración de Galicia. 
 

Reunións dos órganos sociais de AGACA 

O 5 de xuño tivo lugar a única Asemblea Xeral de AGACA de 2019. Nesta XXXI Asemblea 
Xeral Ordinaria da Unión, aprobáronse os correspondentes informes anuais. Para clausurar a 
XXXI Asemblea Xeral celebrouse o nomeamento de Galicia, Rexión Amiga da Economía 
Social. Falou unha alta representante da Unión Europea e o Conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria presentou a Estratexia da Economía Social en Galicia. Posteriormente, 
compartimos unha comida entre os presentes. 

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 XXXI Asemblea Xeral de AGACA: 
Contas Anuais, Memoria Anual e convocatoria da XXXI 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 Caixa Rural Galega, 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 Unión Europea. 
• 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 

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

En determinados sectores ou en actividades onde o volume non resulta especialmente 
competitivo, AGACA colabora na posta en marcha de novas cooperativas. 

Un sector con dificultades especiais para que as cooperativas sigan medrando é o vitivinícola. 
Despuntan as dificultades dos viticultores de Galicia para integrárense nalgunhas adegas 
cooperativas galegas. 

As funcións e traballos desenvolvidos dende AGACA, sempre a solicitude dos socios, están 
relacionados cos trámites de constitución, solicitude de axudas públicas e realización de 
estudos económicos de viabilidade da cooperativa 

 

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 2019 asesoráronse algunhas cooperativas no inicio do procedemento de constitución 
e recoñecemento da cooperativa como ADSG. 
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Asociación Galega de Técnicos de Equipos de Muxido (AGATEM) 

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 progreso 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. 

 

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

Accións desenvolvidas por AGACAAccións desenvolvidas por AGACAAccións desenvolvidas por AGACAAccións desenvolvidas por AGACA    

As seguintes actividades foron obxecto de subvención ao abeiro da ORDE do 31 de 
decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime 
de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo 
para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, e 
se convocan para os anos 2019 e 2020 (DOG num. 27 do 07.02.2019). 

““““Colexios e institutos”Colexios e institutos”Colexios e institutos”Colexios e institutos”    

Organizáronse charlas formativas sobre emprendemento cooperativo nos 
IES (Institutos de Educación Secundaria) para divulgar entre o estudantado 
os proxectos cooperativos de éxito como modelo de emprendemento. 

Ademais, visitáronse — co alumnado — cooperativas de diferentes zonas 
para comprobar e coñecer o modelo de empresa cooperativa. A relación de 
centros aos que se chegou foi: CFEA de Guísamo, IES Francisco Asorey, 
IES Fontexería, CEIP Paradai, IES Pontepedriña, IES María Auxiliadora, EFA 
Fonteboa, IES Leixa, IES Félix Muriel, CFEA de Sergude, CFEA de Lourizán, 
IES Sanxilao, IES Santiago Basanta Silva, CEIP Manuel Mato Vizoso, IES 
Monte Neme, Colegio Plurilingüe San José, CIFP Santiago, Obradoiro Dual 
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de Emprego de Sobrado dos Monxes, Colegio Maristas La Inmaculada, IES Cidade de 
Antioquía, IES Lois Peña Novo, CFEA Pedro Murias.  

Participaron 848 alumnos de 22 centros educativos. 

Obradoiros formativos “Gobernanza Obradoiros formativos “Gobernanza Obradoiros formativos “Gobernanza Obradoiros formativos “Gobernanza cooperativacooperativacooperativacooperativa    nasnasnasnas    comunidades de montes veciñais”comunidades de montes veciñais”comunidades de montes veciñais”comunidades de montes veciñais”    

Os obxectivos do Plan foron:  

• Impulsar o emprendemento a través do uso dos recursos agrarios das Comunidades 
de Montes Veciñais. 

• 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 obradoiros nos Centros da Rede Eusumo. Participaron 122 persoas 
vinculadas ás CCMMVV:  

• Concello de Beariz (Ourense) 
• Concello de Pol (Lugo) 
• Concello de Mazaricos (A Coruña) 
• Concello de Pontevedra 
• Concello de Bueu (Pontevedra) 
• Concello de Valdeorras (Ourense) 

    

TemáticaTemáticaTemáticaTemática    

• Iniciativas innovadoras no medio rural na valorización dos montes veciñais en man 
común. 

• Xestión cooperativizada dos Montes Veciñais en Man Común. 
• Gobernanza e organización cooperativa das comunidades de montes. 
• Fiscalidade das comunidades de montes. 
• Titularidade e defensa da integridade dos montes veciñais en man común. 
• Instrumentos de ordenación ou xestión forestal. 

 

Plan de divulgación “O sector lácteo cooperativo como ferramenta para fixar riqueza no Plan de divulgación “O sector lácteo cooperativo como ferramenta para fixar riqueza no Plan de divulgación “O sector lácteo cooperativo como ferramenta para fixar riqueza no Plan de divulgación “O sector lácteo cooperativo como ferramenta para fixar riqueza no 
rural” rural” rural” rural”     

Celebráronse catro xornadas divulgativas e participaron 97 persoas vinculadas a 
cooperativas. Tiveron lugar en:  

• Salón de plenos – Casa da Cultura de Chantada 
• Edificio Multiusos Terra de Xallas – Santa Comba 
• Centro Cultural Manuel Lamazares – Rodeiro 
• Casa da Cultura – A Pastoriza 

    

TemáticaTemáticaTemáticaTemática    

• As explotacións lácteas galegas garantes de riqueza social e medioambiental. 
• Oportunidades de negocio para crear empresas no rural. Casos de éxito 

cooperativos. 
• Novos retos nas explotacións de vacún de leite 
• Condicionalidade. Puntos clave. 
• Mamite de orixe ambiental. Novas ferramentas de prevención. 

    



 

Manuais de Formación cooperativaManuais de Formación cooperativaManuais de Formación cooperativaManuais de Formación cooperativa

Realizáronse dous manuais formativos cos 
obxectivos: 
Dirixidos aos socios directivos das mesmas, actuais e 
potenciais, a fin de mellorar a súa capacitación para 
poder desempeñar con maior criterio empresarial e, 
tanto, maior garantía de éxito, o reto que supón 
dirección das cooperativas. Estes manuais t
aspectos financeiros e normativos e outros temas 
transversais. 
 
Os manuais foron: 
 
1 Planificación estratéxica 
2 Comunicación empresarial nas cooperativas
    

Estudo “Estudo “Estudo “Estudo “A economía social como motor do desenvolvemento A economía social como motor do desenvolvemento A economía social como motor do desenvolvemento A economía social como motor do desenvolvemento 

Este estudo, aborda con absoluta amplitude teórica aspectos claves do 
coñecemento do medio rural, a economía social e a súa interrelación. 
Entendemos que é unha ferramenta de consulta básica importante para 
todos os axentes que teñen relación co desenvolve
noso medio 
desenvolvemento local, concellos
dúbidas, gustaríanos que os actores reais no ámbito económico e social 
do noso rural tivesen acceso aos
estudo ofrece para comprender a dimensión das iniciativas que neste
eido poidan

 
TemáticaTemáticaTemáticaTemática    

• Que é a economía social
• A economía social no rural
• O emprendemento social e o emprendemento
• Obxectivos e estratexias
• Potencialidades da economía social para un desenvolvemento rural sustentable: 

claves. 
• Un modelo colaborativo para o desenvolvemento sostible no ámbito rural. Protocolo 

de activación. 
    
Plan de divulgacióPlan de divulgacióPlan de divulgacióPlan de divulgación da responsabilidade social empresarial nn da responsabilidade social empresarial nn da responsabilidade social empresarial nn da responsabilidade social empresarial n
agroalimentariasagroalimentariasagroalimentariasagroalimentarias    

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 concep
no eido económico e social actual, sen dúbida moi beneficioso para o progreso da nosa 
sociedade, pois contribúe á mellora da calidade e competitividade das empresas 
criterios de eficiencia, sustentabilidade

A divulgación da RSE nas cooperativas agroalimentarias de Galicia, tenta a 
coñecemento da Responsabilidade Social Empresarial, a xestión dos indicadores de RSE e a 
transferencia e comunicación dos resultados obtidos mediant
de RSE. 

Manuais de Formación cooperativaManuais de Formación cooperativaManuais de Formación cooperativaManuais de Formación cooperativa    

Realizáronse dous manuais formativos cos seguintes 

Dirixidos aos socios directivos das mesmas, actuais e 
potenciais, a fin de mellorar a súa capacitación para 
poder desempeñar con maior criterio empresarial e, por 
tanto, maior garantía de éxito, o reto que supón asumir a 

cooperativas. Estes manuais tratan de 
aspectos financeiros e normativos e outros temas 

Comunicación empresarial nas cooperativas 

A economía social como motor do desenvolvemento A economía social como motor do desenvolvemento A economía social como motor do desenvolvemento A economía social como motor do desenvolvemento económico e social no ruraleconómico e social no ruraleconómico e social no ruraleconómico e social no rural

Este estudo, aborda con absoluta amplitude teórica aspectos claves do 
coñecemento do medio rural, a economía social e a súa interrelación. 
Entendemos que é unha ferramenta de consulta básica importante para 
todos os axentes que teñen relación co desenvolvemento e impulso do 
noso medio rural (grupos de desenvolvemento rural, axentes de 
desenvolvemento local, concellos rurais etc.). Porén, sen lugar a 
dúbidas, gustaríanos que os actores reais no ámbito económico e social 
do noso rural tivesen acceso aos coñecementos básicos que este 
estudo ofrece para comprender a dimensión das iniciativas que neste

poidan xurdir. 

Que é a economía social. 
A economía social no rural. 
O emprendemento social e o emprendemento. 
Obxectivos e estratexias.  

ades da economía social para un desenvolvemento rural sustentable: 

borativo para o desenvolvemento sostible no ámbito rural. Protocolo 

n da responsabilidade social empresarial nn da responsabilidade social empresarial nn da responsabilidade social empresarial nn da responsabilidade social empresarial nas cooperativas as cooperativas as cooperativas as 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 

) cos que interactúa. Trátase dun concepto en pleno desenvolvemento 
no eido económico e social actual, sen dúbida moi beneficioso para o progreso da nosa 

á mellora da calidade e competitividade das empresas 
criterios de eficiencia, sustentabilidade e igualdade de oportunidades. 

A divulgación da RSE nas cooperativas agroalimentarias de Galicia, tenta a 
coñecemento da Responsabilidade Social Empresarial, a xestión dos indicadores de RSE e a 
transferencia e comunicación dos resultados obtidos mediante a publicación dunha Memoria 
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económico e social no ruraleconómico e social no ruraleconómico e social no ruraleconómico e social no rural””””    

Este estudo, aborda con absoluta amplitude teórica aspectos claves do 
coñecemento do medio rural, a economía social e a súa interrelación. 
Entendemos que é unha ferramenta de consulta básica importante para 

mento e impulso do 
rural (grupos de desenvolvemento rural, axentes de 

rurais etc.). Porén, sen lugar a 
dúbidas, gustaríanos que os actores reais no ámbito económico e social 

ementos básicos que este 
estudo ofrece para comprender a dimensión das iniciativas que neste 

ades da economía social para un desenvolvemento rural sustentable: 

borativo para o desenvolvemento sostible no ámbito rural. Protocolo 

as cooperativas as cooperativas as cooperativas as 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 

to en pleno desenvolvemento 
no eido económico e social actual, sen dúbida moi beneficioso para o progreso da nosa 

á mellora da calidade e competitividade das empresas ao combinar 

A divulgación da RSE nas cooperativas agroalimentarias de Galicia, tenta a difusión do 
coñecemento da Responsabilidade Social Empresarial, a xestión dos indicadores de RSE e a 

e a publicación dunha Memoria 



 

Para facilitar a xestión da Responsabilidade Social Empresarial, a toma de datos e o seu 
tratamento cara a diagnose de RSE, opt
informática XUNTA PRO-RSE, xa que permite a i
seu tratamento para a posterior redacción da Memoria 
sustentabilidade. 

No ano 2019 traballouse na divulgación da RSE nas
Coop. GalegaCoop. GalegaCoop. GalegaCoop. Galega, , , , AGAGAGAGROFLOR S. Coop. GalegaROFLOR S. Coop. GalegaROFLOR S. Coop. GalegaROFLOR S. Coop. Galega
FRADES S. Coop. GalegaFRADES S. Coop. GalegaFRADES S. Coop. GalegaFRADES S. Coop. Galega.  

 

 

O plan de traballo foi o seguinte:

En primeiro lugar, búscase o Compromiso da cooperativa: o consello
subscribe un compromiso formalizado como código de conduta que reflicte os valores e 
principios da cooperativa.  

A continuación, faise a diagnose inicial da cooperativa nos ámbitos de xestión económica, 
ambiental e social para determinar o 
responsabilidade social corporativa. Estes indicadores reflicten a eficiencia económica, 
ambiental e social, para fixar posteriormente as accións de mellora a desenvolver para chegar 
aos obxectivos desexados.  

Unha vez realizada a toma de datos e analizados os re
Memoria de Sustentabilidade

Marca Calidade Cooperativa AgroalimentariaMarca Calidade Cooperativa AgroalimentariaMarca Calidade Cooperativa AgroalimentariaMarca Calidade Cooperativa Agroalimentaria

Na Asociación de Cooperativas AGACA traballamos na creación dunha marca de calidade 
cooperativa agroalimentaria VERIFICABLE e adaptada ás necesidades das sociedades 
cooperativas dos sectores de leite, carne, viño e horta.

Con esta Marca Cooperativa 
que acaban de comezar a súa andaina para que poidan asentarse no mercado cos seus 
produtos, como tamén ofrecer ás cooperativas consolidadas unha ferramenta de 
diferenciación de produto fronte aos seus competidores no mer
calidade.  

As primeiras poden beneficiarse máis da visibilidade que lles dará nun principio e as 
segundas da garantía de calidade que dará ao seu produto unha diferenciación no mercado, 
o que lle permita consolidalo aínda

Durante 2019 realizáronse os seguintes traballos necesarios para desenvolver a marca de 
calidade cooperativa: 

Para facilitar a xestión da Responsabilidade Social Empresarial, a toma de datos e o seu 
tratamento cara a diagnose de RSE, optouse polo modelo que proporciona a ferramenta 

RSE, xa que permite a integración das variables da RSE facilitando o 
seu tratamento para a posterior redacción da Memoria e para a elaboración de informes de 

na divulgación da RSE nas seguintes cooperativas
ROFLOR S. Coop. GalegaROFLOR S. Coop. GalegaROFLOR S. Coop. GalegaROFLOR S. Coop. Galega, , , , AIRA S. Coop. Galega, CENTRAL DE AIRA S. Coop. Galega, CENTRAL DE AIRA S. Coop. Galega, CENTRAL DE AIRA S. Coop. Galega, CENTRAL DE 

 

 

 

O plan de traballo foi o seguinte: 

úscase o Compromiso da cooperativa: o consello reitor
subscribe un compromiso formalizado como código de conduta que reflicte os valores e 

a diagnose inicial da cooperativa nos ámbitos de xestión económica, 
ambiental e social para determinar o grado 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 a desenvolver para chegar 

 

Unha vez realizada a toma de datos e analizados os resultados dos indicadores, redáctase 
ustentabilidade. 

Marca Calidade Cooperativa AgroalimentariaMarca Calidade Cooperativa AgroalimentariaMarca Calidade Cooperativa AgroalimentariaMarca Calidade Cooperativa Agroalimentaria    

Asociación de Cooperativas AGACA traballamos na creación dunha marca de calidade 
tiva agroalimentaria VERIFICABLE e adaptada ás necesidades das sociedades 

cooperativas dos sectores de leite, carne, viño e horta. 

Con esta Marca Cooperativa o que se pretende é tanto axudar ás cooperativas pequenas ou 
que acaban de comezar a súa andaina para que poidan asentarse no mercado cos seus 

ofrecer ás cooperativas consolidadas unha ferramenta de 
diferenciación de produto fronte aos seus competidores no mercado con ese estándar de 

As primeiras poden beneficiarse máis da visibilidade que lles dará nun principio e as 
segundas da garantía de calidade que dará ao seu produto unha diferenciación no mercado, 
o que lle permita consolidalo aínda máis. 

realizáronse os seguintes traballos necesarios para desenvolver a marca de 
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Para facilitar a xestión da Responsabilidade Social Empresarial, a toma de datos e o seu 
polo modelo que proporciona a ferramenta 
ntegración das variables da RSE facilitando o 

para a elaboración de informes de 

: CUSOVIAME S. CUSOVIAME S. CUSOVIAME S. CUSOVIAME S. 
AIRA S. Coop. Galega, CENTRAL DE AIRA S. Coop. Galega, CENTRAL DE AIRA S. Coop. Galega, CENTRAL DE AIRA S. Coop. Galega, CENTRAL DE 

 

 

reitor da cooperativa 
subscribe un compromiso formalizado como código de conduta que reflicte os valores e 

a diagnose inicial da cooperativa nos ámbitos de xestión económica, 
grado 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 a desenvolver para chegar 

sultados dos indicadores, redáctase a 

Asociación de Cooperativas AGACA traballamos na creación dunha marca de calidade 
tiva agroalimentaria VERIFICABLE e adaptada ás necesidades das sociedades 

axudar ás cooperativas pequenas ou 
que acaban de comezar a súa andaina para que poidan asentarse no mercado cos seus 

ofrecer ás cooperativas consolidadas unha ferramenta de 
cado con ese estándar de 

As primeiras poden beneficiarse máis da visibilidade que lles dará nun principio e as 
segundas da garantía de calidade que dará ao seu produto unha diferenciación no mercado, 

realizáronse os seguintes traballos necesarios para desenvolver a marca de 



 

- FASE IFASE IFASE IFASE I: Proposta da marca de calidade cooperativa para os sectores de leite, carne, viño e 
horta entre AGACA e a Administración galega

----    FASE II:FASE II:FASE II:FASE II:    Redacción do prego de condicións da marca de calidade cooperativa por parte 
dos técnicos de AGACA coa supervisión de técnicos da Administración Galega

O prego consta dos distintos procedementos coas especificacións a cumprir tanto nas 
referencias en seguridade alimentaria como nas obrigas legais c

- FASE III:FASE III:FASE III:FASE III: Estudo de deseño de identidade, marca, 

- FASE IFASE IFASE IFASE IVVVV:::: Redacción do prego de condicións da marca de calidade cooperativa por parte 
dos técnicos de AGACA. 

----    FASE V:FASE V:FASE V:FASE V: Creación dun Comité de Verificación, formado por técnicos independentes das 
actividades a verificar.  

----    FASE VI:FASE VI:FASE VI:FASE VI: Creación dun Comité de Garantía, formad
cadea que validarán as decisións tomad

esixencias que lles presenta
Recollen aspectos de diferente ámbito, 

• Requisitos en termos de valores cooperativos
• Requisitos en termos de sostibilidade da produción en termos sociais, 

medioambientais e económicos
• Requisitos de responsabilidade social e bo trato ao traballador

 

En resumo, búscase a diferenciación mediante a calidade e sostibilidade social, 
medioambiental e económica, sen renunciar aos nosos valores cooperativos e á nosa orixe 
galega. 

ObradoiroObradoiroObradoiroObradoirossssde ade ade ade apoderamento de mulleres socias de cooperativaspoderamento de mulleres socias de cooperativaspoderamento de mulleres socias de cooperativaspoderamento de mulleres socias de cooperativas

Os obxectivos do obradoiro foron:

• Impulsar a presenza e número de mulleres socias nos órganos sociais das 
cooperativas agroalimentarias de Galicia, especialmente no Órgano de Administración 
das mesmas. 

• Impulsar un movemento asociativo de mulleres socias das cooperativas agrarias de 
Galicia destinado a dar visibilidade ás socias de cooperativas agroalimentarias

Proposta da marca de calidade cooperativa para os sectores de leite, carne, viño e 
horta entre AGACA e a Administración galega.  

Redacción do prego de condicións da marca de calidade cooperativa por parte 
dos técnicos de AGACA coa supervisión de técnicos da Administración Galega

O prego consta dos distintos procedementos coas especificacións a cumprir tanto nas 
ridade alimentaria como nas obrigas legais cooperativas verificables.

Estudo de deseño de identidade, marca, packaging, produción gráfica e dixital.

Redacción do prego de condicións da marca de calidade cooperativa por parte 

Creación dun Comité de Verificación, formado por técnicos independentes das 

Creación dun Comité de Garantía, formado por representantes de todos os elos 
cadea que validarán as decisións tomadas polo Comité de Verificación. 

O Manual da Marca Cooperativa recolle o Regulamento de 
uso da mesma e os Pregos de condicións de acceso á 
Marca. 

No Regulamento explícase o procedemento que teñen que 
seguir as cooperativas para solicitar o acceso á Marca e que 
o Comité de Verificación, controlado polo Comité de Garantía, 
é o encargado de verificar se aquelas cumpren as condicións 
para acceder.  

Tamén se establecen as condicións de uso da Marca, os 
controis que se realizarán para comprobar que se seguen a 
cumprir os requisitos e un réxime sancionador no caso de 
incumprimentos.  

Os Pregos de condicións de acceso á Marca recollen 
sentan ás cooperativas que queiran pertencer á Marca Cooperativa. 

Recollen aspectos de diferente ámbito, divididos en tres partes: 

Requisitos en termos de valores cooperativos 
Requisitos en termos de sostibilidade da produción en termos sociais, 

ntais e económicos 
Requisitos de responsabilidade social e bo trato ao traballador 

a diferenciación mediante a calidade e sostibilidade social, 
medioambiental e económica, sen renunciar aos nosos valores cooperativos e á nosa orixe 

poderamento de mulleres socias de cooperativaspoderamento de mulleres socias de cooperativaspoderamento de mulleres socias de cooperativaspoderamento de mulleres socias de cooperativas    

Os obxectivos do obradoiro foron: 

ulsar a presenza e número de mulleres socias nos órganos sociais das 
cooperativas agroalimentarias de Galicia, especialmente no Órgano de Administración 

Impulsar un movemento asociativo de mulleres socias das cooperativas agrarias de 
stinado a dar visibilidade ás socias de cooperativas agroalimentarias
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Proposta da marca de calidade cooperativa para os sectores de leite, carne, viño e 

Redacción do prego de condicións da marca de calidade cooperativa por parte 
dos técnicos de AGACA coa supervisión de técnicos da Administración Galega. 

O prego consta dos distintos procedementos coas especificacións a cumprir tanto nas 
ooperativas verificables. 

, produción gráfica e dixital. 

Redacción do prego de condicións da marca de calidade cooperativa por parte 

Creación dun Comité de Verificación, formado por técnicos independentes das 

o por representantes de todos os elos da 

O Manual da Marca Cooperativa recolle o Regulamento de 
uso da mesma e os Pregos de condicións de acceso á 

No Regulamento explícase o procedemento que teñen que 
seguir as cooperativas para solicitar o acceso á Marca e que 
o Comité de Verificación, controlado polo Comité de Garantía, 
é o encargado de verificar se aquelas cumpren as condicións 

n se establecen as condicións de uso da Marca, os 
controis que se realizarán para comprobar que se seguen a 
cumprir os requisitos e un réxime sancionador no caso de 

Os Pregos de condicións de acceso á Marca recollen 
ás cooperativas que queiran pertencer á Marca Cooperativa. 

Requisitos en termos de sostibilidade da produción en termos sociais, 

a diferenciación mediante a calidade e sostibilidade social, 
medioambiental e económica, sen renunciar aos nosos valores cooperativos e á nosa orixe 

ulsar a presenza e número de mulleres socias nos órganos sociais das 
cooperativas agroalimentarias de Galicia, especialmente no Órgano de Administración 

Impulsar un movemento asociativo de mulleres socias das cooperativas agrarias de 
stinado a dar visibilidade ás socias de cooperativas agroalimentarias. 



 

• Impulsar o emprendemento a través do uso dos recursos agrarios ociosos a 
disposición das mulleres agricultoras e gandeiras socias de cooperativas

• Favorecer o emprego das mulleres, a or
comercialización mediante cooperativas entre os produtores

• Espertar o interese das persoas propietarias de terras e das mulleres 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

• Divulgar e fomentar posibles alternativas e proxectos privados de tipo asociativo e/ou 
colaborativo para a atención de demandas sociais: 
atención á infancia, atención a persoas enferma

Celebráronse TRES obradoiros nos Centros da 
Rede Eusumo. Participaron 73 persoas 
vinculadas a cooperativas:  

• Xornadas AGACA - S
• XALLAS-SANTA COMBA S.

Galega 
• AIRA S. Coop. Galega

 

Temática:Temática:Temática:Temática:    

• Apoderamento da muller e do sector primario.
• Casos prácticos de alternativas á produción agraria e gandeira tradicional.
• Debate de casos prácticos de actividades e iniciativas no ámbito social l

cabo por mulleres e cooperativas agroalimentarias.
    

Almorzos e microAlmorzos e microAlmorzos e microAlmorzos e microrrrrrelatos cooperativosrelatos cooperativosrelatos cooperativosrelatos cooperativos

Finalidades:  Finalidades:  Finalidades:  Finalidades:      

AGACA, comprometida co cooperativismo agroalimentario e coa alimentación e os hábitos de 
vida saudables durante todas as etapas da vida, pon en marcha esta acción para iniciar unha 
actividade coa poboación en idade escolar (nenos e nenas) a través de sesió

O que se pretende fomentar 
polas cooperativas, pola agricultura, 
Galicia entre o alumnado de terceiro e cuarto de primaria. 

Impulsar o emprendemento a través do uso dos recursos agrarios ociosos a 
disposición das mulleres agricultoras e gandeiras socias de cooperativas
Favorecer o emprego das mulleres, a organización da produción e da 
comercialización mediante cooperativas entre os produtores. 
Espertar o interese das persoas propietarias de terras e das mulleres desempregadas 
da contorna interesadas en activalas de cara a un rendemento produtivo

acadar o emprego da fórmula cooperativa como medio para potenciar e 
consolidar o seu desenvolvemento a medio prazo. 
Divulgar e fomentar posibles alternativas e proxectos privados de tipo asociativo e/ou 
colaborativo para a atención de demandas sociais: atención a maiores dependentes, 

ncia, atención a persoas enfermas, actividades socioculturais etc..

Celebráronse TRES obradoiros nos Centros da 
Rede Eusumo. Participaron 73 persoas 

Santiago 
SANTA COMBA S. Coop. 

Coop. Galega 

Apoderamento da muller e do sector primario. 
Casos prácticos de alternativas á produción agraria e gandeira tradicional.
Debate de casos prácticos de actividades e iniciativas no ámbito social l
cabo por mulleres e cooperativas agroalimentarias. 

relatos cooperativosrelatos cooperativosrelatos cooperativosrelatos cooperativos    

AGACA, comprometida co cooperativismo agroalimentario e coa alimentación e os hábitos de 
vida saudables durante todas as etapas da vida, pon en marcha esta acción para iniciar unha 
actividade coa poboación en idade escolar (nenos e nenas) a través de sesió

prácticas nas que reforzar tres aspectos:  

• O coñecemento teórico sobre hábitos de 
alimentación saudables —en especial, o de almorzar todos 
os días xunto coa práctica da actividade física
para iso un almorzo nutritivo e saudable.  

• O coñecemento básico do cooperativismo mediante 
un xogo cooperativo a realizar co alumnado.

• Un maior coñecemento real da produción láctea, tan 
importante en Galicia.  
 

A maiores, entrégase un pequeno manual/cómic elaborado 
para estas accións. 

Ao mesmo tempo, foi creado un certame de 
pequenos relatos redactados por nenos e nenas que 
estudan en colexios de Galicia.  

 con este certame de microrrelatos é o coñecemento e o interese 
a agricultura, pola gandería, polos alimentos e polo medio rural de 

Galicia entre o alumnado de terceiro e cuarto de primaria.  
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Impulsar o emprendemento a través do uso dos recursos agrarios ociosos a 
disposición das mulleres agricultoras e gandeiras socias de cooperativas. 

ganización da produción e da 

Espertar o interese das persoas propietarias de terras e das mulleres desempregadas 
da contorna interesadas en activalas de cara a un rendemento produtivo. 

acadar o emprego da fórmula cooperativa como medio para potenciar e 

Divulgar e fomentar posibles alternativas e proxectos privados de tipo asociativo e/ou 
atención a maiores dependentes, 

s, actividades socioculturais etc.. 

Casos prácticos de alternativas á produción agraria e gandeira tradicional. 
Debate de casos prácticos de actividades e iniciativas no ámbito social levadas a 

AGACA, comprometida co cooperativismo agroalimentario e coa alimentación e os hábitos de 
vida saudables durante todas as etapas da vida, pon en marcha esta acción para iniciar unha 
actividade coa poboación en idade escolar (nenos e nenas) a través de sesións teórico-

coñecemento teórico sobre hábitos de 
en especial, o de almorzar todos 

os días xunto coa práctica da actividade física— incluíndo 

ñecemento básico do cooperativismo mediante 
perativo a realizar co alumnado. 

maior coñecemento real da produción láctea, tan 

A maiores, entrégase un pequeno manual/cómic elaborado 

oi creado un certame de premios para 
r nenos e nenas que 

o coñecemento e o interese 
polo medio rural de 



 

Durante 2019 realizáronse os seguintes traballos necesarios 
para desenvolver a actividade:

• Elaboración dun 
Cooperativos. 

• Elaboración dun pequeno p
bo almorzo e dun mal almorzo a evitar (de xeito 
comparativo) para que nenos e nenas 
a casa e sensibilicen 
saudables. 

• Elaboración dun Manual/có
xeito simpático e adaptado a escolares 
importancia da cooperación, da agricultura, da 
gandería, dos alimentos e do medio rural de Galicia. 

• Elaboración dun Xogo Cooperativo para desenvolver na propia aula con todos os 
nenos presentes. 

• Elaboración das bases do
primaria. 

Encontros de mozos e mozas dos Encontros de mozos e mozas dos Encontros de mozos e mozas dos Encontros de mozos e mozas dos 

Contido do encontro:Contido do encontro:Contido do encontro:Contido do encontro:    

O obxectivo do encontro non era outro que o de escoitar aos mozos
achegasen ideas e explicasen as súas necesidades co fin de traballar conxuntamente para 
fomentar a substitución xeracional e coñecer de primeira man que poden achegar as 
cooperativas a estes novas persoas profesionais da
permanecer no sector agrario e no medio rural. 

O reto da substitución xeracional é ho
aínda é máis preocupante en España, onde só o 8% das explotacións ten á fronte titulares 
menores de 40 anos.  

    

Durante 2019 realizáronse os seguintes traballos necesarios 
para desenvolver a actividade: 

roller da acción Almorzos 

Elaboración dun pequeno póster en tamaño A3 dun 
bo almorzo e dun mal almorzo a evitar (de xeito 

que nenos e nenas os leven para 
casa e sensibilicen ás familias nestes almorzos 

Elaboración dun Manual/cómic que aborde dun 
simpático e adaptado a escolares a 

importancia da cooperación, da agricultura, da 
gandería, dos alimentos e do medio rural de Galicia.  

Elaboración dun Xogo Cooperativo para desenvolver na propia aula con todos os 

s bases do Concurso de Microrrelatos para os nenos de 3º e 4º de 

Encontros de mozos e mozas dos Encontros de mozos e mozas dos Encontros de mozos e mozas dos Encontros de mozos e mozas dos órganos directivos das cooperaórganos directivos das cooperaórganos directivos das cooperaórganos directivos das cooperativas agroalimentariastivas agroalimentariastivas agroalimentariastivas agroalimentarias

Desenvolveuse un encontro entre mozos e 
mozas socios/as e/ou fillos/as de persoas 
socias de cooperativas agroalimentarias de 
Galicia. A acción pretendeu coordinar 
persoas mozas que participaron
Congreso de Jóvenes cooperativistas Congreso de Jóvenes cooperativistas Congreso de Jóvenes cooperativistas Congreso de Jóvenes cooperativistas 
Encuentro estatal de jóvenes cEncuentro estatal de jóvenes cEncuentro estatal de jóvenes cEncuentro estatal de jóvenes c
españoles”españoles”españoles”españoles” que se celebrou en Valencia o 21
22 de marzo de 2019.  

O obxectivo do encontro non era outro que o de escoitar aos mozos/as de E
achegasen ideas e explicasen as súas necesidades co fin de traballar conxuntamente para 

ntar a substitución xeracional e coñecer de primeira man que poden achegar as 
persoas profesionais da agricultura e a gandería

permanecer no sector agrario e no medio rural.  

O reto da substitución xeracional é hoxe unha cuestión de vital importancia a nivel europeo e 
aínda é máis preocupante en España, onde só o 8% das explotacións ten á fronte titulares 
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Elaboración dun Xogo Cooperativo para desenvolver na propia aula con todos os 

Concurso de Microrrelatos para os nenos de 3º e 4º de 

tivas agroalimentariastivas agroalimentariastivas agroalimentariastivas agroalimentarias    

encontro entre mozos e 
mozas socios/as e/ou fillos/as de persoas 

groalimentarias de 
Galicia. A acción pretendeu coordinar a 

participaron no “I “I “I “I 
Congreso de Jóvenes cooperativistas Congreso de Jóvenes cooperativistas Congreso de Jóvenes cooperativistas Congreso de Jóvenes cooperativistas yyyy    I I I I 
Encuentro estatal de jóvenes cEncuentro estatal de jóvenes cEncuentro estatal de jóvenes cEncuentro estatal de jóvenes cooperativistas ooperativistas ooperativistas ooperativistas 

que se celebrou en Valencia o 21-

/as de Europa que 
achegasen ideas e explicasen as súas necesidades co fin de traballar conxuntamente para 

ntar a substitución xeracional e coñecer de primeira man que poden achegar as 
agricultura e a gandería para que poidan 

xe unha cuestión de vital importancia a nivel europeo e 
aínda é máis preocupante en España, onde só o 8% das explotacións ten á fronte titulares 
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05 Representación e actividades sectoriais 

Dende o punto de vista político, 2019 foi un ano máis de provisionalidade, sen dispoñer dos 
correspondentes Orzamentos Xerais do Estado, e cos únicos avances referidos á fase de 
análises do Plan Estratéxico da futura PAC, que permitirá adoptar decisións ao longo do 2020 
en relación ás medidas de apoio que se poñerán en marcha. Podemos dicir que, grazas aos 
organismos da Unión Europea, o 2019 non foi un ano perdido nos aspectos lexislativos, se 
ben as eleccións ao Parlamento Europeo cambiaron a relación de forzas, xa que os Verdes 
gañaron apoios e o Partido Popular Europeo e os Socialistas Europeos xa non teñen a maioría 
do Parlamento e deben contar co apoio dos Liberais Europeos. 

A nova Comisión Europea puxo en marcha un novo Pacto Verde, o European Green Deal, que 
obriga ao sector primario a lograr a neutralidade de carbono no ano 2050, o que suporá un 
enorme sacrificio necesario e adicional que deberá ser compensado polo mercado. Preocupa 
enormemente esta nova esixencia, xa que dispoñemos dun mercado alimentario aberto, no 
que outros países produtores non van a ter as mesmas esixencias, ou serán moi difíciles de 
controlar pola Unión Europea. 

O ano 2019 péchase cun balance difícil de interpretar. En xeral, as pequenas melloras dalgún 
sector son celebradas como vitorias fronte ás constantes derrotas dos demais sectores.  

En termos xerais, a gandería mantivo un comportamento menos malo no 2019. Menos malo 
significa que non se lograron os obxectivos de rendibilidade desexados para a mesma, que 
arrastramos de pasados exercicios, pero, en xeral, non se produciron retrocesos 
significativos.  

Leve crecemento dos prezos medios do leite (2%) que, lonxe de acadar os obxectivos que 
necesitan os produtores, axudan a compensar a suba dos abastecementos (adobos, 
sementes, ...).  

Mellora moi importante dos prezos do porcino, fortemente impulsados pola demanda de China 
-afectada pola Peste Porcina Africana-, pero preocupante pola enorme dependencia do 
porcino deste mercado asiático.  

Estabilidade de prezos á baixa en vacún de carne que, grazas á IXP Ternera Gallega, permitiu 
que os gandeiros galegos tiveran un prezo diferencial de interese.  

Os cunicultores viron fortemente reducida a produción por aplicación de novas normativas de 
produción, o que provocou unha suba de prezos; iso permitiu boas rendibilidades medias das 
explotacións.  

A avicultura comportouse con extremada volatilidade de prezos no mercado, o que provocou 
un dos resultados peores en relación con outros anos para esta produción. 

A produción vitivinícola acada unha importante dimensión no eido das producións agrarias de 
Galicia. Neste senso, o ano 2019 foi un ano aceptable para a viticultura, sen ter en conta os 
malos resultados de produción da nosa principal DO, Rías Baixas, onde caeu a produción un 
17%. O resto das DO galegas incrementaron a súa produción, algo moi esperado polas 
mesmas, despois de varios anos con problemas de produción. Tamén os prezos das uvas se 
comportaron positivamente nun bo ano para o sector do viño. Os produtores hortícolas tiveron 
unha campaña de verán altamente variable, cun mal comezo e un remate en positivo, o que 
permitiu unha produción estable e unha mellora de prezos moi necesaria. 

Finalmente, as cooperativas agroalimentarias de Galicia seguen a ser moi competitivas na 
fabricación e comercialización de alimentos compostos e na prestación de todo tipo de 
servizos. Hoxe podemos dicir con orgullo que temos cooperativas de subministración e 



 

servizos gandeiros que son todo un modelo de organización que chama á envexa de 
gandeiros doutros países e comunidades. Por iso, debemos seguir mellorando nas mesmas
xa que son un auténtico baluarte sobre o que descansa o resto do cooperativismo gandeiro

Por último, non podemos esquecer que a superpoboación de xabaril pasou de ser unha 
preocupación ecolóxica ou cinexética a converterse nun auténtico conflito político (que fan as 
autoridades competentes para o seu control?), económico (importantes perdas produtivas en
forraxe, accidentes de tráfico...), sanitario (como evitamos a peste porcina africana ou a 
tuberculose?) e social (coa súa presenza xa nas cidades). Non podemos esquecer ás máis de 
90 mandas de lobos (máis que toda Francia e calquera outro país de Centroe
danan a gandería extensiva, e mesmo aos danos dos córvidos e da 

En definitiva, no 2019 as cooperativas globalmente seguen presentando cifras de evolución 
positivas, aumentando facturación e emprego. A achega das cooperativas ás 
de agricultores/as e gandeiros
sector agroalimentario. Sen lugar a dúbidas, tamén pode haber resultados poucos desexados 
en termos individuais, pero que nunca deben distraerno

Porén, os retos que temos 
somos plenamente conscientes dos esforzos que debemos realizar para poder seguir 
axudando ás explotacións familiares do noso sector

 

deiros que son todo un modelo de organización que chama á envexa de 
gandeiros doutros países e comunidades. Por iso, debemos seguir mellorando nas mesmas
xa que son un auténtico baluarte sobre o que descansa o resto do cooperativismo gandeiro

non podemos esquecer que a superpoboación de xabaril pasou de ser unha 
preocupación ecolóxica ou cinexética a converterse nun auténtico conflito político (que fan as 
autoridades competentes para o seu control?), económico (importantes perdas produtivas en
forraxe, accidentes de tráfico...), sanitario (como evitamos a peste porcina africana ou a 
tuberculose?) e social (coa súa presenza xa nas cidades). Non podemos esquecer ás máis de 
90 mandas de lobos (máis que toda Francia e calquera outro país de Centroe

gandería extensiva, e mesmo aos danos dos córvidos e da vespa velutina

En definitiva, no 2019 as cooperativas globalmente seguen presentando cifras de evolución 
positivas, aumentando facturación e emprego. A achega das cooperativas ás 

e gandeiros/as socios/as é incuestionable, ao igual que o é no conxunto do 
sector agroalimentario. Sen lugar a dúbidas, tamén pode haber resultados poucos desexados 
en termos individuais, pero que nunca deben distraernos dun bo resultado e balance anual

, os retos que temos por diante son de tal magnitude que, lonxe da compracencia, 
somos plenamente conscientes dos esforzos que debemos realizar para poder seguir 
axudando ás explotacións familiares do noso sector. 
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deiros que son todo un modelo de organización que chama á envexa de 
gandeiros doutros países e comunidades. Por iso, debemos seguir mellorando nas mesmas, 
xa que son un auténtico baluarte sobre o que descansa o resto do cooperativismo gandeiro. 

non podemos esquecer que a superpoboación de xabaril pasou de ser unha 
preocupación ecolóxica ou cinexética a converterse nun auténtico conflito político (que fan as 
autoridades competentes para o seu control?), económico (importantes perdas produtivas en 
forraxe, accidentes de tráfico...), sanitario (como evitamos a peste porcina africana ou a 
tuberculose?) e social (coa súa presenza xa nas cidades). Non podemos esquecer ás máis de 
90 mandas de lobos (máis que toda Francia e calquera outro país de Centroeuropa) que 

velutina.  

En definitiva, no 2019 as cooperativas globalmente seguen presentando cifras de evolución 
positivas, aumentando facturación e emprego. A achega das cooperativas ás miles de familias 

é incuestionable, ao igual que o é no conxunto do 
sector agroalimentario. Sen lugar a dúbidas, tamén pode haber resultados poucos desexados 

s dun bo resultado e balance anual.  

que, lonxe da compracencia, 
somos plenamente conscientes dos esforzos que debemos realizar para poder seguir 
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Sector Leiteiro 

O sector lácteo mantivo a estabilidade ao longo do 2019: prezos das 
materias primas moderados e leve suba dos prezos do leite, con 
condicións de produción mais restritivas e custosas (uso de menos fito e 
zoosanitarios, certificacións de calidade e benestar animal...). O sistema 
contractual que se aplica a través do Paquete Lácteo fai que se 
estabilicen os prezos en niveis máis baixos que a media da Unión 
Europea. Produciuse unha recuperación de prezo do leite en po 
desnatado e, pola contra, unha baixada forte da manteiga que 
estabilizou o mercado mundial. Unha vez regularizado o mercado dos 
sólidos e cunha crecente demanda mundial, o lóxico sería atoparnos 
nunha mellora sensible de mercado, que non foi o caso. En definitiva, 
non houbo razóns para ter un mercado con prezos tan comprimidos en 

Galicia e España. Agárdase que o mercado axude a iniciar unha senda de recuperación de 
prezos e que esta mellora sexa percibida polos gandeiros nos vindeiros meses.  

A publicación do Paquete Lácteo foi o principal evento normativo dun ano moi parado no 
ámbito lexislativo. Unha norma que, reforma tras reforma, non acaba de ordenar a cadea 
alimentaria do sector lácteo, ben por falta de vontade dos operadores, ben pola escasa 
ambición do Ministerio. Por outra parte, a falta de transparencia no mercado do leite dos 
primeiros compradores, a escasa vontade do Ministerio en regular a operativa dos mesmos 
mediante contratos, e o apoio dalgunhas industrias aos mesmos como xeito de saltar as 
normas causan periodicamente abusos, en forma de impagos, 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 mesmo aproveita calquera 
circunstancia para banalizalo. Neste senso, resulta clave para deter a baixada do consumo de 
leite a actuación do sector a través das campañas da InLac. Resulta clave para os vindeiros 
anos impulsar a promoción do consumo da proteína láctea de alto valor nutritivo e prestixiar o 
produto lácteo diante dos consumidores e familias.   

En 2019, AGACA celebrou unha xornada e reunións de traballo coas cooperativas socias e 
mesmo coas autoridades competentes na materia, tanto galegas como do Ministerio. 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 de Aprolact, e os 
debates no seo de InLac ou do Ligal son, entre outros moitos, algúns dos temas tratados. 
 

AconteceAconteceAconteceAcontecementos destacables no contorno lmentos destacables no contorno lmentos destacables no contorno lmentos destacables no contorno lácteoácteoácteoácteo    

Os debates e a posterior publicación do Real Decreto do “Paquete Lácteo” centraron gran 
parte das reunións sectoriais nas que participou AGACA ao longo de 2019. Xunto a esta nova 
normativa, destacaron as numerosas reunións para estudar o protocolo para o uso 
responsable de antibióticos en vacún de leite debatido coa Axencia Española do 
Medicamento (AEMPS) e os proxectos de promoción da interprofesional INLAC financiados 
coa Extensión de Norma con máis fondos dispoñibles.  

Ao longo do ano tamén se comentou coas cooperativas lácteas socias a excepcionalidade ás 
normas de condicionalidade de aplicación de esterco de vacún e mesmo as axudas para a 
adquisición dos sistemas de aplicación do xurro.  

 

José S. Montes PérezJosé S. Montes PérezJosé S. Montes PérezJosé S. Montes Pérez    
Representante da Xunta 
Sectorial de Leite- 
Derivados Lácteos 
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O Acordo Lácteo O Acordo Lácteo O Acordo Lácteo O Acordo Lácteo     

Non 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 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; fomento da contratualización 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 apoia o Acordo Lácteo como Cooperativas Agro-alimentarias de España: 
condicionado á “garantir 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, lamentamos o desprestixio que gobernantes e gran 
distribución fixeron coa marca PLS. A marca PLS era unha ferramenta contra as operacións de 
banalización da Gran Distribución, pero, lamentablemente, o Goberno retirou o orzamento. 

Dende AGACA consideramos que debe esixirse ao Ministerio que se centre na cadea 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 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. 

Cremos que o importante do Acordo é que se ten establecido un procedemento de denuncia 
en caso de banalización do leite ante os consumidores. Así, dende as cooperativas, infórmase 
dos casos a Aica, quen procede a activar o protocolo de denuncia da banalización que se ten 
coa distribución.  
 
InLac procede a informar deste tipo de vendas ás asociacións nas que están os 
establecementos da distribución que venden os leites a baixos prezos e agárdase uns días 
para ter contestación do motivo destas vendas. Inicialmente, non acudimos aos medios de 
comunicación, tal como está recollido no acordo. 
    

Propostas da Comisión de Agricultura da UPropostas da Comisión de Agricultura da UPropostas da Comisión de Agricultura da UPropostas da Comisión de Agricultura da Unión nión nión nión EEEEuropeauropeauropeauropea    

No marco da UE xera unha gran preocupación no sector o futuro da PAC, polos problemas 
orzamentarios e polos problemas de falta de orientación de ferramentas para xestionar os 
mercados en momentos de crise. Dende a UE convídase ao sector a que se autorregule e 
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poña freo á produción de leite en momentos de caídas de prezos. Porén, coas actuais 
ferramentas xurídicas e económicas das que dispoñen as OP e os gandeiros, este desexo da 
UE non acaba de perfeccionarse e probablemente deberemos agardar á vindeira crise para 
ver que 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 as 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. 

Neste senso, dende AGACA reclamamos que existan ferramentas de xestión dos mercados 
listas para ser usadas no intre que o sector afronte síntomas de crise. Mesmo consideramos 
que as ferramentas usadas para a finalización da crise anterior, destinadas a desincentivar a 
produción láctea coa finalidade de acadar o equilibrio de mercado, deben ser usadas con 
moita máis axilidade. Posiblemente sexa necesaria unha combinación de novas ferramentas 
da Unión Europea para supervisar o mercado, que abarcarían dende as axudas para retirada 
de excedentes lácteos ata unha ferramenta obrigatoria de redución da produción en caso de 
crise. 
 
 
    

    

    

    

    

    
    

    

A OPL Aprolact S.Coop.GalegaA OPL Aprolact S.Coop.GalegaA OPL Aprolact S.Coop.GalegaA OPL Aprolact S.Coop.Galega    

Ao longo de 2019 estívose a debater a Reforma do Paquete Lácteo que mellora no seu 
conxunto a xestión de toda a normativa que regula a aplicación das medidas recollidas no 
Paquete Lácteo. Simplifícanse os textos e as definicións dalgúns conceptos que levarán á súa 
comprensión e aplicación tanto polos operadores como polas autoridades competentes 
encargadas do control.  

Precisamente, o único aspecto que queda menos garantido é o desenvolvemento dun dos 
tres piares do paquete lácteo: a mellora da capacidade de negociación dos gandeiros. O RD 
do Paquete Láteo non quixo ir máis alá na súa regulamentación, case liquidando ás OPs como 
inicialmente estaban previstas. As cooperativas consideran que tanto a capacidade e 
medidas adoptadas polo Ministerio como as medidas complementarias de apoio das 
autoridades (Ministerio/Consellería) para que as OPs poidan operar con normalidade non 
foron adoptadas, deixando definitivamente inoperante esta figura xurídica no Real Decreto. 

As cooperativas consideran que as administracións non avanzaron nas medidas 
complementarias ou colaterais de apoio para que as OP sexan realmente eficaces e 
operativas.  

AGACA organizou varias xornadas e encontros
 para profesionais do sector lácteo
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LIGALLIGALLIGALLIGAL    

No ano 2019 foron tratados numerosos temas relacionados coa 
calidade do leite de vaca producido en Galicia. Destacar que dous 
terzos dos ingresos do LIGAL proveñen do pago por calidade e 
control leiteiro.  
 
No LIGAL, entre outras cousas, avaliáronse especialmente as 
estatísticas das mostras, celebráronse reunións con outros 
laboratorios interprofesionais e traballouse na monitorización de 
riscos emerxentes.  
 
Tamén, no 2019 recibiuse a visita do Sr. Conselleiro, abordándose 
co mesmo os seguintes tres aspectos: situación actual e 
perspectivas a medio prazo do LIGAL, situación actual do sector 

lácteo, posibilidade de monitorización da M1 e riscos emerxentes etc. 
 
Finalmente, o sector industrial, representado pola FENIL, ostenta a presidencia na persoa de 
D. Julio Domínguez; D. José Ramón Ratón é vogal en representación de AGACA. Ademais, no 
Comité Consultivo de Galega 100% procedeuse á renovación de cargos ata marzo de 2021, 
ostentando a presidencia AGACA, a través da Técnica de Calidade e I+D+i Dª María Rey 
Campos; a Secretaría, a FENIL, e, como vogais, a Consellería do Medio Rural e o Instituto 
Galego de Consumo e da Competencia (IGCC).    
    

Asuntos de interese lácteoAsuntos de interese lácteoAsuntos de interese lácteoAsuntos de interese lácteo    

Plan de Dinamización do Sector Lácteo de GaliciaPlan de Dinamización do Sector Lácteo de GaliciaPlan de Dinamización do Sector Lácteo de GaliciaPlan de Dinamización do Sector Lácteo de Galicia    

Convocados pola Consellería de Medio Rural, baixo a dirección técnica da Fundación Juana 
de Vega e coa participación de numerosos representantes do sector: gandeiros, 
denominacións de orixe, funcionarios expertos, cooperativas, AGACA, sindicatos, expertos 
dos centros de investigación, expertos das universidades, representantes de toda a industria 
láctea que opera en Galicia e das principais empresas de distribución alimentaria…. 
Celebráronse varias reunións de traballo de debate xeral sobre os problemas e retos do 
sector.  

Dende AGACA trasladamos as conclusións que nos foron chegando a todas as cooperativas 
socias. 

Excepcións ás normas de condicionalidade de aplicación de xurros Excepcións ás normas de condicionalidade de aplicación de xurros Excepcións ás normas de condicionalidade de aplicación de xurros Excepcións ás normas de condicionalidade de aplicación de xurros     

A Consellería renovou en xaneiro de 2019 as excepcións ás normas de condicionalidade de 
aplicación do xurro. Aprazou a aplicación da medida en Galicia mentres non se resolvan os 
condicionantes que deron lugar á súa excepción. Agardemos que a Consellería conceda un 
período razoable de implantación. Nunca está de máis que os investimentos en maquinaria 
teñan en conta este aspecto da condicionalidade. 

Xornada Láctea de AGACAXornada Láctea de AGACAXornada Láctea de AGACAXornada Láctea de AGACA    

No mes de xullo de 2019 celebrou unha importante Xornada Láctea mediante a que se 
procedeu a un debate en detalle de tódolos aspectos do novo Real Decreto do Paquete 
Lácteo. Nesta xornada, celebrada con representantes da Xunta de Galicia e do Ministerio de 
Agricultura, clarificáronse diferentes aspectos claves e casuísticas relacionadas coa nova 
norma, tratando de informar e formar a tódolos dirixentes na correcta aplicación da normativa. 

José RamónRatónJosé RamónRatónJosé RamónRatónJosé RamónRatón    
Representante de 
AGACA no LIGAL 



 

CaCaCaCampaña de promoción de INLAC 3mpaña de promoción de INLAC 3mpaña de promoción de INLAC 3mpaña de promoción de INLAC 3

Dende InLac quérese levar a cabo unha campaña de promoción do
xiraría ao redor do lema 3 Al
extensión de norma financiaron a campaña e as
catro anos. O lema 3 Al Día e o seu correspondente logo poder
operadores no seu envase. O logo 
utilización. En AGACA entendemos que 
obriga do etiquetado de orixe que entr
leite español. 
 

Cooperativismo lácteoCooperativismo lácteoCooperativismo lácteoCooperativismo lácteo    

Integración de Cooperativas Integración de Cooperativas Integración de Cooperativas Integración de Cooperativas 

Dende hai uns anos, nos encontros coas diferentes 
acadamos o compromiso de traballar pola unión das cooperativas e gandeiros para facer 
fronte aos graves problemas do sector lácteo

CCCCLUNLUNLUNLUN    

Con data de 1 de xaneiro 
CLUN, resultado do proceso de integración de tres grandes 
cooperativas lácteas galegas: FEIRACO, OS IRMANDIÑOS e 
MELISANTO. O 1 de xaneiro de 2019 
grao, terminando de consolidar o proceso de integración social cun excele
proposta de unificación e integración absoluta. Esta cooperativa avanza con importantes 
investimentos anuais nas súas actividades empresariais

CLESA/ACOLATCLESA/ACOLATCLESA/ACOLATCLESA/ACOLAT    

Este importante grupo cooperativo propiedade maioritaria e xestionado por 
CLUN é un 
comercialización de iogures e outras sobremesas lácteas. Acadados altos 
niveis de produción na planta, os esforzos diríxense a consolidar a marca 

Clesa nun mercado moi competitivo.

AIRAAIRAAIRAAIRA    

Con data de 30 de xuño 
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 pechou
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 200.000
integración dos servizos profesionais aos gandeiros socios. 

DAIRYLACDAIRYLACDAIRYLACDAIRYLAC    

Un dos obxectivos manifestados por AIRA está relacionado coa posta en 
valor da produción dos asociados
investimento na sociedade part
DAIRYLAC est
industriais para a transformación de lácteos na planta de Melide. 

mpaña de promoción de INLAC 3mpaña de promoción de INLAC 3mpaña de promoción de INLAC 3mpaña de promoción de INLAC 3    AlAlAlAl    DDDDíííía a a a     

ac quérese levar a cabo unha campaña de promoción do consumo ambiciosa, 
Al Día. Os cartos que está previsto que se ingres

financiaron a campaña e ascenderán a case 12 millóns de euros nos 
a e o seu correspondente logo poderán ser usa

operadores no seu envase. O logo é propiedade de InLac e usarase acatando un manual de 
utilización. En AGACA entendemos que facer coincidir a posibilidade de usar o logo coa 
obriga do etiquetado de orixe que entrou en vigor en 2019 axudou a promover

Integración de Cooperativas Integración de Cooperativas Integración de Cooperativas Integración de Cooperativas     

ai uns anos, 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.  

ro de 2017 deu comezo á súa actividade 
do proceso de integración de tres grandes 

cooperativas lácteas galegas: FEIRACO, OS IRMANDIÑOS e 
1 de xaneiro de 2019 CLUN comezou a operar como cooperativa de primeiro 

de consolidar o proceso de integración social cun excele
proposta de unificación e integración absoluta. Esta cooperativa avanza con importantes 
investimentos anuais nas súas actividades empresariais 

Este importante grupo cooperativo propiedade maioritaria e xestionado por 
CLUN é un referente moi importante na integración cooperativa e na 
comercialización de iogures e outras sobremesas lácteas. Acadados altos 
niveis de produción na planta, os esforzos diríxense a consolidar a marca 

Clesa nun mercado moi competitivo. 

Con data de 30 de xuño de 2018 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 

o integrador comunicou que pechou 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.  

Un dos obxectivos manifestados por AIRA está relacionado coa posta en 
alor da produción dos asociados e, para iso, consideran clave o 

investimento na sociedade participada DAIRYLAC. Neste senso, 
DAIRYLAC estivo inmersa nun ambicioso proceso de investimentos 
industriais para a transformación de lácteos na planta de Melide. 
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consumo ambiciosa, que 
que se ingresen coa nova 

cenderán a case 12 millóns de euros nos 
usados por todos os 

acatando un manual de 
facer coincidir a posibilidade de usar o logo coa 

ver o consumo de 

autoridades agrarias (Xunta, Ministerio) 
acadamos o compromiso de traballar pola unión das cooperativas e gandeiros para facer 

a operar como cooperativa de primeiro 
de consolidar o proceso de integración social cun excelente respaldo á 

proposta de unificación e integración absoluta. Esta cooperativa avanza con importantes 

Este importante grupo cooperativo propiedade maioritaria e xestionado por 
referente moi importante na integración cooperativa e na 

comercialización de iogures e outras sobremesas lácteas. Acadados altos 
niveis de produción na planta, os esforzos diríxense a consolidar a marca 

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 

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 

n animal, xunto coa 

Un dos obxectivos manifestados por AIRA está relacionado coa posta en 
para iso, consideran clave o 

icipada DAIRYLAC. Neste senso, 
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)
transformación a finais de 2019

CELEGACELEGACELEGACELEGA    

A principios do ano 2017 o sector lácteo galego d
gañar músculo e fortalecerse no mercado. Dúas cooperativas
COREBER, adquiriron o 100% da industria CELEGA
120.000t de leite ao ano a máis de 350 granxas
facturación de 52 millóns de euros anuais. Celega dispón de 2
procesa leite para a súa venda ao grupo Schreiber
Mercadona. 

RRRRepresentación institucional de AGACA neste sector.epresentación institucional de AGACA neste sector.epresentación institucional de AGACA neste sector.epresentación institucional de AGACA neste sector.

En 2019 a Unión de Cooperativas AGACA, a proposta das cooperativas do sector e por 
acordo do Consello Reitor, presentou ao 
España mediante D. José Manuel López Tellado, presidente de AIRA. 
ano, acordouse que a representación do sector lácteo en na entidade sexa desenvolvida por 
D. Daniel Ferreiro Otero, director xeral 
prioritariamente os seguintes asuntos de interese das cooperativas galegas: 

• Previsións de Mercado.
• Etiquetado en Orixe. A entrada en vigor do etiqueta

consumidores elixir produtos que
• Paquete Lácteo. Debate e seguimento desta nova norma.
• Información do Programa de Prescrición de Uso razoable de antibióticos en bovino de 

leite. 
• Información sobre InL
• Varios: Aplicación de x

En conclusión, no 2019 o sector lácteo co
lixeiramente os prezos medios do leite ás cooperativas e gandeiros. 

Finalmente, dende AGACA, comprometémonos a traballar na unión das cooperativas lácteas 
galegas. Necesitamos xenerosidade de todos para poder avanzar.

VariosVariosVariosVarios    

Abordáronse outros aspectos:

• Participouse en todas as reunións convocadas pola Administración, trasladando as 
opinións das cooperativas.

• Durante 2019 asesorouse 
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 inform
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

• Asesorouse tecnicamente ás coo
certificación do “Benestar animal”

• Prestouse apoio técnico ás cooperativas en todos os aspectos relacionados coa 
calidade do leite e do seu transporte en cisternas.

DAIRYLAC tamén procedeu a realizar os cambios nos equipos directivos (Iago Quintana) e no 
lo de administración (Antonio Couceiro), poñendo en marcha a nova planta de 

transformación a finais de 2019. 

A principios do ano 2017 o sector lácteo galego deu un paso máis para 
gañar músculo e fortalecerse no mercado. Dúas cooperativas, LEMOS e 

adquiriron o 100% da industria CELEGA, que recolle 
de leite ao ano a máis de 350 granxas, acadando unha 

millóns de euros anuais. Celega dispón de 25 empregados e recolle e 
procesa leite para a súa venda ao grupo Schreiber Foods, vinculado á marca Hacendado de 

epresentación institucional de AGACA neste sector.epresentación institucional de AGACA neste sector.epresentación institucional de AGACA neste sector.epresentación institucional de AGACA neste sector.    

a Unión de Cooperativas AGACA, a proposta das cooperativas do sector e por 
presentou ao sector lácteo en Cooperativas Agro

D. José Manuel López Tellado, presidente de AIRA. Porén, cara a finais do 
ano, acordouse que a representación do sector lácteo en na entidade sexa desenvolvida por 
D. Daniel Ferreiro Otero, director xeral e AIRA. Ao longo do ano abordáronse neste foro 
prioritariamente os seguintes asuntos de interese das cooperativas galegas:  

Previsións de Mercado. 
Etiquetado en Orixe. A entrada en vigor do etiquetado de orixe permitirá aos 
consumidores elixir produtos que xeren valor nos nosos pobos e eviten o abandono.
Paquete Lácteo. Debate e seguimento desta nova norma. 
Información do Programa de Prescrición de Uso razoable de antibióticos en bovino de 

Lac e seguimento. 
Varios: Aplicación de xurros 

o sector lácteo consolidou as melloras do ano 2018
lixeiramente os prezos medios do leite ás cooperativas e gandeiros.  

comprometémonos a traballar na unión das cooperativas lácteas 
Necesitamos xenerosidade de todos para poder avanzar. 

Abordáronse outros aspectos: 

Participouse en todas as reunións convocadas pola Administración, trasladando as 
opinións das cooperativas. 

asesorouse á Asociación Galega de Técnicos de Equipos de Muxido 

Publicáronse regularmente diferentes informes sobre o mercado lácteo: prezos, 
evolución da produción, entregas etc. 
Participouse en asembleas de cooperativas e de profesionais da gandería inform
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. 
Asesorouse tecnicamente ás cooperativas na certificación do “Leite de pastoreo” e na 

enestar animal”. 
Prestouse apoio técnico ás cooperativas en todos os aspectos relacionados coa 
calidade do leite e do seu transporte en cisternas. 
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DAIRYLAC tamén procedeu a realizar os cambios nos equipos directivos (Iago Quintana) e no 
, poñendo en marcha a nova planta de 

empregados e recolle e 
marca Hacendado de 

a Unión de Cooperativas AGACA, a proposta das cooperativas do sector e por 
Cooperativas Agro-alimentarias de 

Porén, cara a finais do 
ano, acordouse que a representación do sector lácteo en na entidade sexa desenvolvida por 

Ao longo do ano abordáronse neste foro 
 

o de orixe permitirá aos 
xeren valor nos nosos pobos e eviten o abandono. 

Información do Programa de Prescrición de Uso razoable de antibióticos en bovino de 

nsolidou as melloras do ano 2018 favorecendo 

comprometémonos a traballar na unión das cooperativas lácteas 

Participouse en todas as reunións convocadas pola Administración, trasladando as 

Asociación Galega de Técnicos de Equipos de Muxido - 

Publicáronse regularmente diferentes informes sobre o mercado lácteo: prezos, 

Participouse en asembleas de cooperativas e de profesionais da gandería informando 

Púxose a disposición das cooperativas o Referencial de Leite de Vaca Certificado de 
Cooperativa como esquema de certificación de calidade recoñecido pola autoridade 

eite de pastoreo” e na 

Prestouse apoio técnico ás cooperativas en todos os aspectos relacionados coa 
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• 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 chegar a aforrar ata 2.000 euros por 
granxa. 

 

 

 
 

 

 

Concha Gafo, subdirectora xeral de Produtos Gandeiros da 
Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios do 

MAPA, explicou a aplicación do paquete lácteo durante 
unha xornada organizada en xullo
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Sector Cárnico 

O sector cárnico acada unha importante relevancia en Galicia, pois 
dispoñemos dun importante sector de vacún de carne e outro non 
menos importante relacionado coa gandería intensiva. Centrándose no 
vacún de carne, ovino e cabrún, acada relevancia ao dispor da I.X.P. 
Ternera Gallega que representa a maior indicación de calidade de 
vacún de carne de España e de Europa e, ademais, puxo en marcha no 
ano 2017 a Indicación Xeográfica Protexida Vaca e Boi de Galicia. Esta 
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 carneVacún de carneVacún de carneVacún 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. 
 
Ao longo de 2019 Ternera Gallega mantén as súas cifras no 
campo e no mercado. Pechou o exercicio 2019 practicamente 
coas mesmas cifras do ano precedente: medra lixeiramente no 
campo e mantén as cifras no mercado. A Indicación, que 
conmemora 30 anos de actividade, rexistrou un aumento tanto no 
número de explotacións activas coma no de tenreiros rexistrados, 
con incrementos próximos ao 2%: alcanzaron as 8.298 
explotacións inscritas con actividade e os 135.263 tenreiros 
rexistrados e controlados.  

No que respecta a cifras de mercado, mantéñense valores 
similares aos do exercicio anterior. Ternera Gallega considera positivo o resultado, pois 
“demostra a confianza dos consumidores na IXP e que cada vez son máis os que demandan 
produtos con calidade certificada”, malia a “presión a diferentes niveis que sofre na 
actualidade o consumo de carne”. A IXP Vaca Gallega/Buey Gallego tamén amosa 
crecemento: acadou 796 explotacións inscritas con actividade e 28 industrias; en canto a 
carne, comercializou 192 toneladas, certificou 466 canais e conta con 4.982 animais 
rexistrados. 

O Programa de Control que se desenvolve é fundamental para garantir a orixe, a trazabilidade 
e a calidade da carne amparada, para poder ofrecer aos consumidores as máximas garantías 
e contar coa súa confianza. 

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. 

Rafael Tejeda VázquezRafael Tejeda VázquezRafael Tejeda VázquezRafael Tejeda Vázquez    
Representante da Xunta 
Sectorial de Vacún de 
Carne, Ovino, Caprino e 
outras carnes 
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O vacún de carne é un sector moi dependente das axudas PAC, por iso calquera información 
relacionada coa tendencia da futura PAC 2021-2027 xa comeza a ter interese para as 
cooperativas e os gandeiros. Neste senso, é clave facer fincapé nun maior apoio dos pagos 
asociados e nos pagos medioambientais reforzando moito máis a agricultura asociativa. Neste 
senso, leváronse a cabo debates de cómo abordar e facer fronte á nova PAC. Porén, ata 
agora, este sector non contempla ás 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. Cara ás vindeiras reformas e axustes da PAC, consideramos que as 
primas acopladas, tanto de vaca nutriz como de vacún de cebo e de 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ao longo de 2019 abordáronse aspectos e informacións fundamentais para o sector: 
información sobre o Acordo comercial da UE con Mercosur de perigosos efectos sobre o 
sector en Galicia; avaliación de como abordar melloras e certificación do Benestar Animal no 
sector de vacún de carne; aspectos normativos relacionados coa Ordenación Sectorial; 
aspectos relacionados coa estratexia do sector fronte aos movementos animalistas extremos; 
A produción de vacún de carne pode afectar ao clima, pero non son as vacas as que matan 
ao planeta, polo que renunciar aos produtos cárnicos na dieta non é a panacea para o medio 
ambiente e, levado ao extremo, pode producir consecuencias nutricionais negativas. 

Finalmente, en 2019 continuouse co Plan Reduce Antibióticos en Vacún de Carne promovido 
pola Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (AEMPS), coa finalidade de 
reducir o uso da Colistina. As deficiencias da recría cando chega aos cebadeiros son a 
principal causa de uso de antibióticos neste sector. Acordouse eliminar os pensos 
medicamentosos e os tratamentos orais na auga. 

PROVACUNOPROVACUNOPROVACUNOPROVACUNO    

A Extensión de Norma de Provacuno para realizar actividades de 
comunicación e promoción no mercado interior e exterior, proxectos 
de investigación, desenvolvemento, innovación tecnolóxica e estudos 
representa a primeira liña de defensa organizado so sector de vacún 
de carne. 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 (Rexistro de identificación individual de animais e 
Rexistro de movemento de gando) para poder levar un control exhaustivo das matanzas e 
tratar de evitar o fraude. 

As cooperativas de vacún cárnico acadan o 15% da 
comercialización do sector en España, e o 30% en Galicia



 

Ovino e cabrúnOvino e cabrúnOvino e cabrúnOvino e cabrún    

Os pequenos ruminantes poden converterse no perfecto 
complemento de moitas explotacións gandeiras de vacún e leite
avanzar nos recoñecementos públicos do seu 
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
despoboamento do rural e contra a biomasa impulsora dos lumes 
que as secas do verán asolan a Galicia
iniciativas xorden dende os propios actores do sector

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dende AGACA informamos sobre a extensión de norma da 
Organización Interprofesional de Ovino e Cabrún de Carne ao conxunto 
do sector, para o que a marca “Pastores de Galicia” pode supoñer un 
importante paso adiante en canto a visibilidade, tanto a nivel de 
produción como de comercialización e recoñecemento do consumidor. 

 
En cambio, no 2019 os criadores galegos de ovino enfro
prezos (8%) que non saldou a dura baixada do ano 2018 
cordeiros de 8 Kg a 35€, cabritos a 50€ etc., mentres os custos de produción se incrementan. 
Agardemos que este problema de mercado se
 

No 2019 os criadores galegos de ovi
mellora dos prezos, tras un 2018 desastroso nos mercados

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 contra a biomasa impulsora dos lumes 
que as secas do verán asolan a Galicia. Dende AGACA prestamos apoio e axuda a cantas 
iniciativas xorden dende os propios actores do sector. 

Dende AGACA informamos sobre a extensión de norma da 
Organización Interprofesional de Ovino e Cabrún de Carne ao conxunto 
do sector, para o que a marca “Pastores de Galicia” pode supoñer un 
importante paso adiante en canto a visibilidade, tanto a nivel de 
produción como de comercialización e recoñecemento do consumidor. 

En cambio, no 2019 os criadores galegos de ovino enfrontáronse a unha recuperación de 
prezos (8%) que non saldou a dura baixada do ano 2018 a cal acadou prezos de derribo: os: 
cordeiros de 8 Kg a 35€, cabritos a 50€ etc., mentres os custos de produción se incrementan. 
Agardemos que este problema de mercado sexa superado o máis axiña posible

 

9 os criadores galegos de ovino enfrontáronse a unha lenta 
mellora dos prezos, tras un 2018 desastroso nos mercados
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. Dende AGACA prestamos apoio e axuda a cantas 

Dende AGACA informamos sobre a extensión de norma da 
Organización Interprofesional de Ovino e Cabrún de Carne ao conxunto 
do sector, para o que a marca “Pastores de Galicia” pode supoñer un 
importante paso adiante en canto a visibilidade, tanto a nivel de 
produción como de comercialización e recoñecemento do consumidor.  

ntáronse a unha recuperación de 
acadou prezos de derribo: os: 

cordeiros de 8 Kg a 35€, cabritos a 50€ etc., mentres os custos de produción se incrementan. 
xa superado o máis axiña posible. 
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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 Unión 
Europea 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 nas 
nas subministracións agrarias e gandeiras. 

    
Alimentación animal. PensosAlimentación animal. PensosAlimentación animal. PensosAlimentación animal. Pensos    

O conxunto das cooperativas agrarias galegas fabrica e subministra máis do 60% dos pensos 
para alimentación animal polo que é unha actividade estratéxica no cooperativismo en Galicia. 

En 2019 a colleita de cereais en España caeu aos 17,5 millóns de toneladas: supón unha 
baixada superior ao 27% en relación co exercicio anterior. Pese a ser un dato importante, 
Galicia subminístrase maioritariamente de materias primas importadas que entran no país, 
sobre todo, polos portos de Marín e A Coruña. Os prezos das materias primas de alimentación 
animal foron moi estables, sen apenas variacións bruscas e con lixeira suba, pero cunha 
tendencia á moderación xeral de prezos que beneficiou ás marxes brutas do sector gandeiro. 

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. 

Ao longo de 2019, Galicia fabricou 2,9 millóns de toneladas de pensos, o que supón unha 
facturación de 1.200 millóns de euros. O sector xera 1.500 empregos directos. Para bovino, as 
plantas galegas fabricaron 1,3 millóns de toneladas, cun crecemento medio anual do 3% en 
termos de volume. A estabilidade dos concentrados, sen grandes variacións, xunto co 
incremento da dimensión das explotacións, producen un incremento do consumo de 
concentrados. O sistema de control e seguridade alimentaria coñecido como Galis supón 
unha ferramenta sumamente interesante para o prestixio da cabana gandeira galega. 

José M. López TelladoJosé M. López TelladoJosé M. López TelladoJosé M. López Tellado    
Representante da Xunta 
Sectorial de 
Abastecementos e 
Servizos 
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Alertas sanitariasAlertas sanitariasAlertas sanitariasAlertas 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, préstase 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 CUMAsSeccións de Maquinaria e CUMAsSeccións de Maquinaria e CUMAsSeccións de Maquinaria e CUMAs    

Accións desenvolvidas:Accións desenvolvidas:Accións desenvolvidas: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 CUMA. 

AGACA valorou que estas axudas —clave para a redución dos custos de produción—, se 
manteñan no tempo, incluso facendo un esforzo por incrementar a súa dotación orzamentaria 
de fondos públicos, pois axudan a CUMA 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 atención ao Decreto de xurros que castigaba 
especialmente aos gandeiros 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 2019 contou con suficiente dotación orzamentaria a pesar de que 
non permitiu dar axuda a todas as CUMA e Seccións de Maquinaria das cooperativas que así 
o solicitaron. Ademais, 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 e nunha maior proporción sen que se penalicen tanto as grandes 
cooperativas. Hai que vixiar constantemente a posible mala aplicación das axudas, o que 
imposibilitaría camiñar cara a racionalización e transparencia do investimento en máquinas.  

Reiteradamente solicitamos que ás axudas de maquinaria en común poidan acceder todas as 
CUMA e Parques de Maquinaria de Cooperativas e que os límites de axuda aos Parques de 
Maquinaria das grandes cooperativas sexan incrementados para que os seus socios se vexan 
menos penalizados que co reparto actual. 
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ZZZZoosanitariosoosanitariosoosanitariosoosanitarios    

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, ligado á actividade de subministración. 

Segue estando presente o problema aínda sen solución dos residuos de envases, que recae 
sobre o gandeiro. 

    
FitosanitariosFitosanitariosFitosanitariosFitosanitarios    

A Alianza para unha Agricultura Sustentable (ALAS) constituída por Cooperativas Agro-
alimentarias e outras organizacións agrarias, xorde para a defensa dunha agricultura sostible. 
As asociacións integradas en ALAS resaltan a importancia de confiar nos criterios científicos e 
non basear decisións en intencións ideolóxicas que poidan repercutir no sector agrario e no 
conxunto da sociedade española. A Unión Europea conta cun dos estándares de seguridade 
alimentaria máis altos do mundo, en gran parte grazas ao conxunto de lexislación vixente na 
UE, que garante que os alimentos sexan seguros para os consumidores. 

A loita contra a praga de corentena denominada 
Tecia solanivora Povolny ou couza guatemalteca da 
pataca segue sendo unha das principais loitas 
fitopatolóxicas que se está a desenvolver en Galicia. 
Durante este ano numerosas reunións cos 
produtores trataron 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. 

Ao longo de 2019, incrementouse notablemente a perda de produtos fitosanitarios para uso 
agrícola, elevando o número de materias activas que están sendo cuestionadas. Neste senso, 
o uso do cobre coa proposta de redución de doses a 4 kg/ano e, sobre todo, os produtos 
fitosanitarios a base de cobre sufriron numerosas cancelacións por non pasar tamén a 
avaliación de seguridade do operario. 

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 no medio ambiente, e un 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 sustentable destes 
produtos, establecido pola Lei de Sanidade Vexetal. 

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 retiran 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. 

    

Tecia solanivora Povolny en patacas
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Sanidade animalSanidade animalSanidade animalSanidade 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 enerxéticoAforro enerxéticoAforro enerxéticoAforro 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.  

    
CarburantesCarburantesCarburantesCarburantes    

Fíxose un seguimento especial dos aspectos clave relacionados coa subministración de 
carburantes polas cooperativas socias, mediante o amplo apoio que dende Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se presta ao desenvolvemento deste labor. Informouse 
constantemente ás cooperativas con distribución polo miúdo de gasóleo bonificado. 

Baixo a coordinación de Cooperativas Agro-alimentarias 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 
desfavorables ás 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. Por 
outra banda, nun informe, a CNMC avaliou os países do contorno, e atopou que a presenza 
de ESD 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. 
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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.1º.1º.1º.---- Son un modelo que traballa en defensa das 
rendas agrarias concentrando a oferta de produtos 
agrarios e a demanda das subministracións dos 
socios, obtendo para eles un maior valor engadido nas 
operacións comerciais. 

2º.2º.2º.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.3º.3º.3º.---- Contribúen ao desenvolvemento empresarial no medio rural porque facturan máis de 
1.500 millóns de euros en Galicia e teñen un capital 100% nacional e do sector agrario, cuxos 
beneficios retornan ao propio sector e repercuten directamente na poboación rural. 

4º.4º.4º.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.5º.5º.5º.---- Posibilitan a fixación da poboación rural dando cobertura a máis de 25.000 profesionais 
da agricultura e a gandería e mantendo preto de 6.000 empregos directos e moitos outros de 
xeito indirecto nos sectores do transporte, da construción e dos servizos. 

6º.6º.6º.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.7º.7º.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 
sustentable. 

8º.8º.8º.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 aos socios. 

9º.9º.9º.9º.----    Os beneficios aos socios non se reparten en función do capital achegado, senón en 
función da actividade cooperativizada que se realiza. Estes beneficios dotan polo menos nun 
20% un fondo de reserva obrigatorio que é non repartible en caso de disolución e nun 5% os 
temas formativos. 

10º.10º.10º.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. 
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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 explotaciónsPrestación de servizos ás explotaciónsPrestación de servizos ás explotaciónsPrestación 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 CréditoSeccións de CréditoSeccións de CréditoSeccións de Crédito    

Na comarca de Ferrolterra existe un grupo importante de catro cooperativas con sección de 
crédito con máis de 110.000.000€ en depósito. O seu coordinador, D. Xosé Ameneiros, ás 
veces asiste ás reunións que se celebran no seo de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España. 

Segundo datos de Cooperativas Agro-alimentarias, 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 2.760.000.000€. Durante 2019, 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.  

Finalmente, a correcta aplicación da Lei de Prevención de Branqueo de Capitais, a aplicación 
do Plan de Prevención de Riscos Penais e a aplicación en Galicia da Lei 5/2019, de 15 de 
marzo, de Crédito Inmobiliario, 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. 

Ademais é fundamental que a Lei de Crédito Inmobiliario permita ás seccións de crédito de 
Galicia seguir realizando operacións de préstamo hipotecario aos clientes das mesmas, para 
o que será necesario que os responsables de Facenda e de Cooperativas da Xunta de Galicia 
entendan e asuman a necesidade de adaptarse á realidade das seccións de crédito de 
Galicia. 

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. 
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Medioambiente e Control da FaunaMedioambiente e Control da FaunaMedioambiente e Control da FaunaMedioambiente 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 fertilizantesAdobos e fertilizantesAdobos e fertilizantesAdobos 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. 

Na campaña de fertilización, axustándoa á campaña de cereais 2018/2019, produciuse un 
mantemento de prezos, equivalente aos da campaña 2018/2019. Dende as cooperativas e 
profesionais da agricultura e a gandería 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 esta porcentaxe sube no caso dos 
cereais. 

A UE non dispón de suficiente capacidade de produción para satisfacer a demanda de 
adobos minerais dos agricultores europeos, polo que deben importarse doutros países como 
Marrocos ou Rusia, por iso 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 os recursos mundiais 
baixos en cadmio son moi limitados. 

    

Axudas fAxudas fAxudas fAxudas financeirasinanceirasinanceirasinanceiras    

Avaliouse cada liña de axuda e ofreceuse asesoramento e xestión especializada nesta área. 
En 2019 informouse a todas as cooperativas socias sobre as axudas ás que puideron 
acceder, realizando resumos para a mellor comprensión das mesmas e remitindo a 
información constantemente por correo electrónico.  
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Sector Hortícola, Flor, Mel e Outros 

A Horta en GaliciaA Horta en GaliciaA Horta en GaliciaA 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.  

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.  

A campaña de horta de 2019 comezou de xeito moi irregular para rematar a bo nivel de 
produción. Neste senso, na campaña 2019 produciuse unha mellora de prezos que 
compensou a irregularidade anteriormente comentada. Apréciase a incorporación de xente 
moza coa vocación de profesionalizar o sector. A calidade dos produtos foi boa en xeral, con 
bos rendementos. As condicións climatolóxicas favoreceron que as producións de verán se 
prolongaran ata entrado o outono. 

En 2011, púxose en marcha un proxecto de intercooperación para a comercialización 
conxunta con VEGALSA, coordinado por AGACA. No 2019, por indicación das cooperativas, 
renovouse o convenio con VEGALSA no marco da 42º edición da Feira Internacional Abanca 
Semana Verde de Galicia. Nos últimos catro anos o volume de compras experimentou un 
crecemento de máis do 37%. 

En 2019 consolidáronse os volumes acadados en 2018, que se situaron en máis de 1.500.000 
kg comercializados de 30 produtos típicos de gran calidade. Tamén se acordou dar os 
primeiros pasos na produción de produto ecolóxico de orixe galega e a implantación da D.O 
Grelo de Galicia. 

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. 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 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. 

Ao longo de 2019 avaliáronse, entre outros, aspectos como as perspectivas do réxime de 
axudas comunitarias ao sector de froitas e hortalizas na PAC post 2020 e a modificación do 
Real Decreto de “recoñecemento de OPFH” e de “Xestión de PO e FO”.  

En xeral, realízase un intercambio de información de cada campaña e da situación xeral do 
mercado. Como é habitual, en 2019 informouse ás cooperativas sobre o resultado das 
reunións sectoriais e outros asuntos de interese nacional, comunitario e lexislativo. 

Alberto Amil ChavesAlberto Amil ChavesAlberto Amil ChavesAlberto Amil Chaves    
Representante da Xunta 
Sectorial de Froitas e 
Hortalizas 
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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, Ferrolterra e o contorno de Muxía, 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 este cultivo, prodúcese mediante o 
movemento de tubérculos afectados. A principal medida de combate á Couza é non cultivar 
patacas ata a erradicación da praga. 

 

 

 

 

 

Flor e planta ornamentalFlor e planta ornamentalFlor e planta ornamentalFlor 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 
as plantas vivas e ornamentais tributan ao 10% axuden economicamente a esta actividade, 
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 que os nosos, provocan 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. Concéntrase 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 campaña de horta de 2019 comezou de xeito moi 
irregular para rematar a bo nivel de produción
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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 2019, a calidade da flor producida foi moi boa, pero o volume de produción descendeu. O 
consumo segue a tendencia a estabilizarse, aínda que os prezos ao produtor redúcense. 

Obsérvase un maior interese por parte da poboación en situación de desemprego cara a este 
tipo de produción como medio de emprego, pedindo asesoramento e información nas 
cooperativas. 

Como vén sendo habitual, ao longo de 2019 informouse ás cooperativas sobre o resultado das 
reunións sectoriais e outros asuntos de interese, tanto a nivel nacional como comunitario, así 
como das modificacións lexislativas sectoriais. 

    
ApiculturaApiculturaApiculturaApicultura 

No ano 2019, o sector apícola sufriu unha forte perda de produción, como consecuencia das 
condicións climáticas de seca ao final do verán e do ataque da Vespa Velutina, o que 
provocou que a colleita se vira reducida e que as abellas non puideran facer suficiente 
provisión de alimento para pasar o inverno. 

Un aspecto preocupante no sector apícola é a incidencia da Vespa 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. Xunto á Vespa Velutina, tamén 
segue afectando á produción a presenza de “barroa” nos apiarios galegos. 

A Vespa 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. 

Non todo son malas noticias. A entrada de mozos e mozas que se refuxian neste sector como 
consecuencia da crise económica e que buscan unha forma de gañar a vida no mesmo fixo 

En 2019, a calidade da flor producida foi moi boa, 
pero o volume de produción descendeu.



 

que se incrementasen as explotación
colmeas pasara das 91.000 do ano 2008 ás

En 2019 continuou o interese de xente nova e de mulleres en iniciarse neste 
alternativa laboral, polo que se está a dar un proceso de relevo xeracional importante e tamén 
a plena incorporación da mulle

Aumentan as explotacións e estas son
poucos sectores que non ten problemas de comercialización, 
saída no mercado, pola excelente calidade do
exportan a Francia e Alemaña preto de 1.000
procedente doutros puntos de España, pois o prezo medio está entre os 3,8€
de España, entre 3,20€-3,40€.

No aspecto sanitario segue a 
da aplicación de praguicidas

Finalmente, o Ministerio de Agricultura, Pesca e
actualización da norma de calidad
Esta proposta é un paso adiante e
etiquetado realmente claro e útil para 

A nova norma de calidade do mel inc
sentido descendente e incorpora a
que legalmente se utilice o 
estándares de calidade do Mo
ambiente grazas aos efectos beneficiosos da apicultura, en produtos que presentan un
proporción de mel de orixe español insignificante

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamén cabe destacar que se aprecia un maior coñecemento dos produtos apícolas por parte 
da sociedade en xeral, e que se 

Enviouse información sectorial dos grupos de traballo realizados en Cooperativas Agro
alimentarias e nos organismos da Unión Europea. Por outra parte, impartíronse as actividades 
formativas demandadas polo sector e prestouse
foron solicitadas. 

A Vespa Velutina, ademais de provocar mortalidade nas 
as que quedan sexan menos produtivas. Todo isto motiva que o sector apícola 

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. 

n 2019 continuou o interese de xente nova e de mulleres en iniciarse neste 
alternativa laboral, polo que se está a dar un proceso de relevo xeracional importante e tamén 
a plena incorporación da muller a unha actividade que tradicionalmente era de homes.

tan as explotacións e estas son semiprofesionais ou profesionais. Adem
poucos sectores que non ten problemas de comercialización, onde todo o que se produce ten 

excelente calidade dos meles de Galicia dos que cada ano se 
ia e Alemaña preto de 1.000t. O mel galego ten mellores prezos que 

procedente doutros puntos de España, pois o prezo medio está entre os 3,8€
3,40€. 

No aspecto sanitario segue a darse unha forte desaparición de abellas como consecuencia 
da aplicación de praguicidas neurotóxicos nos cultivos. 

e Agricultura, Pesca e Alimentación anuncia que ultima 
norma de calidade do mel, que obrigará a identificar os seus

é un paso adiante e responde á petición do sector de poñ
etiquetado realmente claro e útil para os consumidores.  

e do mel inclúe no etiquetado a relación de países de ori
sentido descendente e incorpora a porcentaxe de cada un deles. Con iso preténdese

 nome e prestixio do mel español, producido baix
e do Modelo Europeo e que contribúe á conservación do

as aos efectos beneficiosos da apicultura, en produtos que presentan un
español insignificante. 

 

 

Tamén cabe destacar que se aprecia un maior coñecemento dos produtos apícolas por parte 
que se incrementa a demanda. 

Enviouse información sectorial dos grupos de traballo realizados en Cooperativas Agro
alimentarias e nos organismos da Unión Europea. Por outra parte, impartíronse as actividades 
formativas demandadas polo sector e prestouse asesoramento en todas as cuestións que 

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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157.000 contabilizadas en abril de 2017.  
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Tamén cabe destacar que se aprecia un maior coñecemento dos produtos apícolas por parte 

Enviouse información sectorial dos grupos de traballo realizados en Cooperativas Agro-
alimentarias e nos organismos da Unión Europea. Por outra parte, impartíronse as actividades 

asesoramento en todas as cuestións que 
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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. 

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. 

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. 

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. 

As adegas cooperativas socias de AGACA consideran necesario impulsar a comercialización 
dos viños mediante apoio público, para potenciar a súa presenza en novos mercados 
nacionais e, sobre todo, internacionais. Impulsar misións comerciais directas flexibles, no 
senso de que as propias empresas poidan xestionar as súas axendas e datas.  

Débese procurar sempre que nunca apareza o viño vinculado cos problemas de alcoholismo. 
O viño consumido con moderación é alimento, cultura e tradición dun pobo. Galicia debe 
potenciar especialmente a imaxe de zona produtora de grandes viños, sobre todo brancos, 
favorecendo a comercialización de todos os nosos viños. Neste senso, debe abrirse unha 
análise sobre a posibilidade de reforzar a imaxe das Denominacións de Orixe cun paraugas 
conxunto baixo a imaxe de Galicia. Débese estudar e debater a posibilidade de reconducir as 
Denominacións de Orixe (DO) actuais cara unha única DO Galicia, con diferentes subzonas 
ou áreas produtivas. 

As cooperativas de viño de Galicia, que comercializan todo o viño con marcas propias, son un 
modelo de empresa que apenas se ve no resto de España. Debe apoiarse ás cooperativas 
como entidades estabilizadoras do mercado nas actuais denominacións de orixe, por seren 
impulsoras e asinantes dos correspondentes contratos homologados que estabilizan as 
diferentes comarcas produtivas. Débese realizar un plan de promoción comercial e de 
competitividade para o viño de Galicia vinculado aos contratos homologados. Por iso, é 
importante combater a economía somerxida e o viño sen etiquetar, para o que hai que valorar 
a posibilidade de actualizar os rendementos produtivos das diferentes variedades e DO.  

Dolores Calvo MéndezDolores Calvo MéndezDolores Calvo MéndezDolores Calvo Méndez    
Representante da Xunta 
Sectorial Vitivinícola 

Javier Iglesias SendínJavier Iglesias SendínJavier Iglesias SendínJavier Iglesias Sendín    
Representante da Xunta 
Sectorial Vitivinícola 
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No ano 2019 exerceuse toda a presión posible sobre o Proxecto de Real Decreto polo que se 
regulamenta o potencial de produción vitícola, de xeito que se adapte á realidade de Galicia e 
permita que pequenos viticultores a tempo parcial poidan acceder a Autorizacións de 
Plantacións e que as adegas cooperativas poidan realizar Plantacións Comunitarias ou 
Conxuntas. Neste senso, consideramos fundamental que a Consellería do Medio Rural 
defenda diante do Ministerio unha adaptación á realidade de Galicia dos artigos 8, 9, 10 e 11 
do proxecto, ou unha excepcionalidade á norma xeral. 

A vendima 2019 foi xenerosa e de calidade, salvo na D.O. Rías Baixas (-17%) moi preto dos 
máximos dos últimos anos. Porén, nas adegas quedaron poucos excedentes, polo que o 
mercado non se alterou. De todos os xeitos, as compras de uva realizadas baixo escaso 
control polas adegas privadas en anos anteriores 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 o estudo e avaliación da posta en marcha dunha D.O. única en 
Galicia que sexa paraugas das actuais D.O..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A colleita foi excelente en calidade; en cantidade foi algo irregular, segundo as diferentes 
denominacións de orixe, pero, en xeral, superior á do ano anterior, especialmente en 
Valdeorras e no Ribeiro. Os prezos foron aceptables ao produtor. 

Neste ano 2019, e dadas as incidencias climáticas do 2017 e 2018, dende AGACA e dende 
outros organismos públicos e privados, fíxose un especial esforzo en implantar o sistema de 
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 2019, desatouse unha forte controversia entre os produtores en relación coa 
necesidade de darse de alta como autónomos a partir de certo importe de ingresos pola 

No ano 2019, desatouse unha forte 
controversia entre os produtores en 

relación coa necesidade de darse de alta 
como autónomos a partir de certo importe 

de ingresos pola venda do viño
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venda do viño. Procedeuse a realizar unha reunión sectorial no mes de xullo para debater con 
expertos as implicacións coa seguridade social da actividade vitícola a partir de certo nivel de 
ingresos para os que teñen outro traballo e están dados de alta, non teñen traballo e non 
están dados de alta, e mesmo para os que están xubilados. Mentres non exista a figura do 
autónomo a tempo parcial, as autoridades laborais deberán ter en conta a realidade de 
Galicia. Dende AGACA fixemos chegar a diferentes organismos públicos un completo Informe 
coas demandas das cooperativas socias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamén fixemos fincapé ás administración do claro fracaso e nula adaptación á realidade 
vitícola de Galicia do sistema de Autorizacións de Plantacións. Dende AGACA fíxose, 
conxuntamente coas cooperativas, un seguimento aos decretos do PASVE, sobre todo nos 
aspectos de axudas de investimentos, axudas á reestruturación de viñedos e de promocións 
en terceiros países. No 2019 púxose en marcha un novo sistema de Libros Contable e de 
declaración de Impostos Especiais á AEAT. Realizáronse seguimentos á proposta de 
normativa de prácticas enolóxica. 

Un dos temas que máis atención xerou foi a posta en marcha dos aranceis ao viño en EEUU. 
Esta cuestión pon en difícil situación ás adegas cooperativas de Galicia, que vén a 
completarse en termos negativos co probable Brexit a finais do ano 2019. Dende AGACA 
impulsamos a contratación na compra-venda da uva, que as cooperativas acatan con 
transparencia.  

Finalmente, tamén se fixo un amplo seguimento á Reforma da PAC e ás implicacións de tipo 
medioambiental que se debaten. Toda esta información foi complementada con ampla 
información do Observatorio do Viño de España e dos estudos de mercados do ICEX en 
diferentes países consumidores. 

Dende AGACA enviouse ás bodegas 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.  

Dende AGACA fixemos chegar a diferentes 
organismos públicos un completo Informe 

coas demandas das cooperativas socias
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Gandería intensiva 

 A Gandería Intensiva é altamente produtora e abastecedora de carne 
nos mercados, con carnes a prezos populares. Consideramos 
Gandería Intensiva a de aqueles animais que non precisan de 
extensión de terras lindeiras á explotación para desenvolver a súa 
actividade. Neste senso, as producións de porcos, polos e pavos, ovos 
e coellos son considerados gandería intensiva, se ben a tendencia é a 
que as explotacións conten con espazos suficientes para que os 
animais teñan un pleno Benestar Animal cumprindo con todas as 

normas establecidas. Esta gandería ten unha gran importancia en 
España e tamén en Galicia, especialmente cando falamos da 
avicultura de carne e a cunicultura. 

A carne de porco en España ten unha tendencia a crecer: segundo 
datos de 2017 acadou máis de 4,18 Mt e sacrificáronse un total de 49,65 millóns de porcos. 
Onde máis se sacrificaron foi en Cataluña, Castela e León e Aragón. A produción de carne de 
aves en España aumentou tamén un 1,02 % en 2017 sobre o ano anterior, con 1,54 Mt 
procesadas. Cataluña lidera o ránking, seguida de Andalucía, pero probablemente sexa 
COREN a empresa líder nacional con preto do 8% do mercado deste tipo de carne. En coello 
sacrificáronse 56.782 toneladas, e Galicia foi a principal produtora deste tipo de carne, 
probablemente polo forte liderado da cooperativa COGAL, un dos maiores grupos de 
produción de carne de coello da península Ibérica. Por outra banda, Galicia é a terceira 
comunidade autónoma no sacrificio de vacún de carne, despois de Cataluña e Castela e 
León. Tanto no ovino e caprino coma no porcino e no poldro se realiza un escaso sacrificio en 
Galicia. A pesar dese feito, Galicia ten un importante peso na produción de gandería intensiva 
ou sen terra, con cooperativas líderes a nivel nacional no seu segmento de actividade. 

O porcino seguiu crecendo en volume de produción, acompañado polos excelentes prezos 
do año 2019 (+36%), fortemente empurrado pola presenza de Peste Porcina Africana 
afectando ás enormes explotacións chinesas, polo que as facturacións se incrementaron 
fortemente. Non foi o caso das producións avícolas de carne que se viron afectadas por uns 
malos prezos ao longo de todo o ano 2019. O coello tamén tivo unha recuperación importante 
de prezos durante todo o ano 2019, axudado polas políticas de uso responsable de 
antibióticos na produción, o que provocou unha clara redución da mesma e, pola contra, unha 
mellora substancial de prezos.  

Por tanto, as carnes relacionadas coa gandería intensiva están fortemente afectadas pola 
volatilidade dos mercados e sometidas a constantes vaivéns de prezos e tendencias con 
resultados moi diferentes ao longo de 2019: mala situación de mercado para a carne avícola e 
excelente situación para a carne de porcino (efecto PPA en China) e de coello (efecto 
redución de antibióticos e forte caída da produción). 

No 2019 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, pois ao longo de 2019 
os prezos das materiais primas de alimentación podemos cualificalos como estables, o que 
axudou moito ás economías das explotacións. 

O sector cárnico, tecnoloxicamente ben desenvolvido e con elevada calidade e seguridade 
nas producións, ocupa o cuarto lugar en importancia da economía de España detrás da 
automoción, os carburantes e a enerxía, con máis de 22,2 mil millóns de euros mobilizados 
(1,8% do PIB); dá emprego directo a unhas 81.000 persoas.  

Emilio Rodríguez FelipeEmilio Rodríguez FelipeEmilio Rodríguez FelipeEmilio Rodríguez Felipe    
Representante da Xunta 
Sectorial de Gandería 
Intensiva: avicultura, 
porcino e coellos 
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Cada español consome unha media de 97 kg ao ano (45kg de porco, 30kg de ave, 11kg de 
bovino, 4kg de ovino e cabrún e 5kg doutras carnes). 

Durante 2019 a polémica laboral das chamadas “cooperativas cárnicas” de traballo asociado 
con cambio de criterio da autoridade inspectora xera preocupación e incerteza empresarial 
nada desexable. Os cambios de criterios das autoridades laborais rachan cunha flexibilidade 
laboral na que están a operar en numerosos países do norte da UE para prestar servizo á 
distribución. Neste senso, estase a incorrer no risco de que o sector cárnico non sexa 
competitivo co nivel de servizo flexible a prestar aos diferentes canles de distribución. 

 

PrevisiónsPrevisiónsPrevisiónsPrevisións    

As previsións para a gandería intensiva a nivel da UE (2013/2023), principalmente en porcino, 
indican que o mercado se sostería por unha forte demanda mundial. En Europa, agardábanse 
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. No entanto, a realidade 
dinos que o consumo ten unha lixeira tendencia á baixada na UE por razóns relixiosas (maior 
presenza de musulmáns na UE), que algúns cifran nunha media dun 3%. Porén, o consumo 
en España parece permanecer estable. 

Carne de PoloCarne de PoloCarne de PoloCarne de Polo    

Padeceu unha redución do consumo, logo de varios 
anos de crecemento constante. Pese a todo, a 
produción segue aumentando, xa que o 75% dela 
destínase 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, ao ter unha cota 
de preto do 8% do mercado e representando máis 
do 50% da produción de Galicia.  

Porén, durante todo 2019 os prezos da carne de polo seguiron moi baixos e volátiles (como 
nunca se recordan no sector), peores que o pasado 2018. A rendibilidade das explotacións 
que non están asociadas a cooperativas viuse comprometida polos problemas dalgún gran 
matadoiro do sector que baixou a produción e a correspondente matanza. Neste senso, 
resaltamos a importancia de dispoñer en Galicia dunha empresa do nivel de COREN que 
mantivo o ritmo de produción e incluso incrementou a recollida de gando dalgúns granxeiros 
afectados pola crise desa gran empresa do sector. 

A oferta de novos tipos de carne de polo: ecolóxico, campeiro... axuda na diversificación dos 
riscos e fomentar e promover o consumo. 

Carne de PorcoCarne de PorcoCarne de PorcoCarne 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 
outros apoios complementarios das administracións, asumiu o custo da aplicación das 
medidas para o benestar animal ou para a transformación, e unha estabilización 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.  
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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, aínda que os prezos empeoraron a 
finais do 2017 e ao longo de todo o ano 2018, pero a 
presenza da peste porcina africana (ppa) que afectou as 
grandes producións chinesas fixo disparar a produción e os 
prezos no mercado da UE un 36% superiores aos do exercicio 

anterior. 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 
teñen 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 dun sector baseado en grandes explotacións 
intensivas con modelos de integración vertical e presenza cooperativa onde predomina a 
eficiencia produtiva. 

O sector porcino batía récords de exportacións acadando os máis de 5.000 millóns de euros, 
con Francia como principal comprador de carne e España con forte crecemento no mercado 
de China, a cal se consolida como terceiro exportador mundial tras Alemaña e Estados 
Unidos. As importacións de China acadaron un nivel récord en 2019 debido aos efectos da 
peste porcina africana. A enfermidade virulenta segue propagándose e está provocando unha 
importante liquidación das explotacións. A diminución da subministración de porcos este ano 
causará unha diminución do 10% na produción. As importacións compensarán parcialmente a 
redución da produción coas exportacións a China dende a UE, Canadá, Brasil e Estados 
Unidos. 

CoellosCoellosCoellosCoellos    

O ano 2019 foi un ano de redución de volumes de produción e de 
forte incremento de prezos. A redución da produción foi 
provocada pola aplicación de novos criterios produtivos 
relacionados co uso responsable de antibióticos. Esta redución foi 
amplamente compensada polo incremento de prezos, o que fixo 
que o 2019 fose un bo ano para o sector. Porén, preocupa o 
constante descenso de consumo desta carne tan saudable e 
especial.  

Os produtores de coellos atravesaron anos pasados unha longa 
crise con efectos preocupantes para a súa supervivencia. A 
viabilidade das granxas está sendo duramente ameazada polo 
descenso de consumo e os movementos socias veganos e 
animalistas que, xunto coa Gran Distribución, ameaza seriamente esta produción gandeira. 
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A produción de coellos deberá afrontar non só movementos sociais en contra do consumo 
desta carne tan saudable, senón tamén o propio modelo e sistema de produción que segue 
estando baixo constantes críticas, especialmente nos países nórdicos, onde o coello é 
considerados un animal de compañía. 

Por outra banda, Galicia dispón de condicións inmellorables para a produción de carne de 
coello, por iso, máis do 80% da súa produción debe ser comercializada fóra da Comunidade 
Autónoma. Ademais, as cooperativas comercializan e transforman máis do 60% dos coellos 
criados e cebados na Comunidade. 

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 aínda que, no sector lácteo, primeiro sector onde están presentes, non 
lograron o obxectivo de ser eficientes na defensa dos intereses dos gandeiros. 

Finalmente, a extensión de norma e achega económica obrigatoria solicitada pola 
Organización Interprofesional para impulsar o sector Cunícola (Intercun) para promocionar o 
consumo da carne de coello, velar pola estabilidade sectorial e a transparencia de mercado, 
mellorar a imaxe e visibilidade de Intercun e mellorar a situación do sector, durante as 
campañas 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, debería axudar a mellorar as condicións xerais 
do sector e defender a viabilidade das explotacións, tan importantes en Galicia. 

OvosOvosOvosOvos    

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 IndustriaEn colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e IndustriaEn colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e IndustriaEn colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria    

Iniciouse unha acción formativa dirixida prioritariamente a persoas en situación de 
desemprego, denominada ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA, de 898 horas de 
duración, na que participan 14 persoas e que rematou en setembro de 2019. Esta formación 
resulta na obtención dun Certificado de Profesionalidade, é eminentemente práctica 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 AgroEn colaboración con Cooperativas AgroEn colaboración con Cooperativas AgroEn colaboración con Cooperativas Agro----alalalalimentarias de Españaimentarias de Españaimentarias de Españaimentarias de España    

Realizáronse 2 cursos en modalidade presencial dirixidos aos membros dos consellos 
reitores, cunha duración total de 26 horas e 30 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. 

    

Formación BonificadaFormación BonificadaFormación BonificadaFormación 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 
6 cursos, cun total de 105 horas lectivas e 17 alumnos participantes. 

 
Nº Nº Nº Nº 

gruposgruposgruposgrupos    
Acción formativaAcción formativaAcción formativaAcción formativa    HorasHorasHorasHoras    AlumnosAlumnosAlumnosAlumnos    

1 Habilidades de venda 10 8 

1 
Espectroscopia de infravermello 
cercano NIRSS 

30 1 

1 
Sistema eléctrico motores serie D5 e 
D8 e Sistemas SCR de control de 
emisións de escape 

11 2 

1 Manipulador de alimentos 4 3 

1 Renovación CAP 35 1 

1 Técnicas para o uso eficiente do vapor 15 2 

6 TOTAIS 105 17 
    

    

Formación non subvencionadaFormación non subvencionadaFormación non subvencionadaFormación non subvencionada    

Durante o ano 2019 impartíronse dous cursos de Benestar animal, cun total de 40 horas e 30 
alumnos, que foron xestionados a través do fondo de formación das cooperativas. 
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Asistencia Técnica do MAPA 

 
As accións desenvolvidas dentro do 
Programa de Asistencia Técnica 2019, 
aprobado nun Convenio Específico de 
Colaboración entre o MAPA (Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación,) 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 da participación de xóvenes no sector cooperativo agroalimentario 

• Plan de fomento da participación de mulleres no sector cooperativo agroalimentario 

• Elaboración de memorias de responsabilidade social empresarial 

• Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agrario Español 

• Sistemas de xestión e estándares de calidade: GLOBALGAP 

Plan de fomento da participación de xóvenes no sector cooperativo agroalimentarioPlan de fomento da participación de xóvenes no sector cooperativo agroalimentarioPlan de fomento da participación de xóvenes no sector cooperativo agroalimentarioPlan de fomento da participación de xóvenes no sector cooperativo agroalimentario    

O plan desenvolvido consistiu en: 

Creación da “Comisión de MozCreación da “Comisión de MozCreación da “Comisión de MozCreación da “Comisión de Mozoooossss”. A creación da “Comisión de Mozos” Mocidade por parte 
de  AGACA non é unha iniciativa illada. É esencial poñer en contacto á mocidade galega co 
resto doutras autonomías e países. É necesario que as administracións escoiten as súas 
voces, que coñezan as súas inquietudes e demandas, que a sociedade comprenda as 
dificultades e perciba a relevancia da súa achega, que se ofrezan facilidades para a 
incorporación desta xente nova á actividade agraria e gandeira. 

Desenvolvéronse materiais de sensibilización e divulgaciónDesenvolvéronse materiais de sensibilización e divulgaciónDesenvolvéronse materiais de sensibilización e divulgaciónDesenvolvéronse materiais de sensibilización e divulgación:  

----Manual de inserción cooperativa para xente nova.Manual de inserción cooperativa para xente nova.Manual de inserción cooperativa para xente nova.Manual de inserción cooperativa para xente nova. Este 
Manual de Inserción Cooperativa busca aconsellar e 
orientar de forma didáctica e sinxela. Diríxese a xente 
moza que se deteña a avaliar a posibilidade de centrar a 
súa vida familiar, laboral, profesional ou empresarial no 
medio rural de Galicia. No Manual tentouse recoller e 
sintetiza claves, obstáculos e principais recursos para a 
inserción da mocidade no emprendemento rural, 
especialmente, nunha cooperativa rural. 

 

----Tríptico divulgativo “Mocidade, medio rural e Tríptico divulgativo “Mocidade, medio rural e Tríptico divulgativo “Mocidade, medio rural e Tríptico divulgativo “Mocidade, medio rural e 
cooperativismo”.cooperativismo”.cooperativismo”.cooperativismo”. É un extracto no que se mostran as 
dificultades e diferenzas do medio rural, as posibilidades de 
emprender en réxime cooperativo e as oportunidades do modelo 
cooperativo. 

 

----Estudo bEstudo bEstudo bEstudo básico sobre o medio rural e as persoas mozasásico sobre o medio rural e as persoas mozasásico sobre o medio rural e as persoas mozasásico sobre o medio rural e as persoas mozas. Para 
coñecer, promover e identificar accións no senso de favorecer o 
emprendemento xuvenil no medio rural a través da fórmula 
cooperativa, preparamos un estudo que tenta identificar os 
obstáculos ao emprendemento xuvenil e á incorporación da xente 
nova nas cooperativas. 
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Plan de fomento da participación de mulleres no sector cooperativo agroalimentarioPlan de fomento da participación de mulleres no sector cooperativo agroalimentarioPlan de fomento da participación de mulleres no sector cooperativo agroalimentarioPlan de fomento da participación de mulleres no sector cooperativo agroalimentario 

O plan desenvolvido consistiu en:  

A elaboración e redacción dos documentos para a constitución formal da "Asociación constitución formal da "Asociación constitución formal da "Asociación constitución formal da "Asociación 
Galega de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias, NÓS, AS Galega de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias, NÓS, AS Galega de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias, NÓS, AS Galega de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias, NÓS, AS MULLERESMULLERESMULLERESMULLERES””””, ao amparo 
da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. Os documentos 
elaborados foron: Estatutos da asociación, Acta constitutiva da asociación e o Acordo de 

colaboración en calidade de colaborador da Asociación 
“Nós, As Mulleres”. 

A asociación está integrada por 41 mulleres de 18 
entidades cooperativas agroalimentarias galegas, das 

que 5 son presidentas, 5 vicepresidentas, 13 con outros cargos en consellos reitores, 8 
socias, unha responsable da área Social, 7 xerentes, unha responsable de Recursos 
Humanos e unha axente de Igualdade, de AGACA.  

A Asociación nace co obxectivo de lograr un desenvolvemento efectivo e integral da muller, 
das súas capacidades, da súa participación e da promoción da igualdade no seo do 
movemento das cooperativas e SAT socias de AGACA. Busca dar visibilidade á muller 
empresaria, directiva, profesional e traballadora en todos os ámbitos económicos e sociais do 
movemento asociativo agrario e do mundo rural no seu conxunto.  

    

SSSSistemas de xestión e estándares de calidade: GLOBALGAPistemas de xestión e estándares de calidade: GLOBALGAPistemas de xestión e estándares de calidade: GLOBALGAPistemas de xestión e estándares de calidade: GLOBALGAP    

O Departamento de Calidade e de Innovación 
Agroalimentaria de AGACA, de acordo co 
Programa de Asistencia Técnica do MAPA, no ano 
2019 implantou a norma GLOBALGAP nunha 

cooperativa de horta, Postoiro, S.Coop.Galega., obtendo a certificación no mes de outubro 
cinco produtores e o seu centro de manipulado para os produtos cebola, pataca, cabaza, 
porro, repolo, verza, romanesco e brócoli. 

    

Elaboración de memorias de responsabilidadElaboración de memorias de responsabilidadElaboración de memorias de responsabilidadElaboración de memorias de responsabilidadeeee    social empresarialsocial empresarialsocial empresarialsocial empresarial    

O Departamento de Enxeñería e Desenvolvemento Sustentable de AGACA, de acordo co 
Programa de Asistencia Técnica do MAPA, para o “Fomento das Memorias de 
Responsabilidade Social nas cooperativas”, no ano 2019 preparou un cuestionario baseado 
no programa RSE-Coop que foi presentado a unha cooperativa. 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 esta cooperativa. 

    

Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE)Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE)Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE)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. 

    



 

ObxectObxectObxectObxectivosivosivosivos    

• 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 coope
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 desenvolvidosTraballos desenvolvidosTraballos desenvolvidosTraballos desenvolvidos    

Dende xullo ata setembro de 201
Agro-alimentarias de España, parte da liña de actuación do OSCAE. Completouse a base de 
datos con 53 cooperativas de primeiro grao e 
déronse de baixa 4 entidades e non se prod
extincións. 

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.

Durante 201Durante 201Durante 201Durante 2019999    colaborouse activamente concolaborouse activamente concolaborouse activamente concolaborouse activamente con

• Cooperativas Agro
InnovAcción facilita a comunicación con posibles colaboradores no ámbito estatal. 
Redifusión do Boletín “I+D+i Cooperativas Agro

• Clúster Alimentario de Galicia. O
dende AGACA trasladamos ao sector.

ProxectoProxectoProxectoProxectossss    

• Proxecto EuroDairy
gandería láctea da Unión Europea
ISIB-2014-2015 E
University and Research Centre
Rural Development, The Institute for Agricultural and Fisheries
Natural Resources
Interprofessional Centre of
Centre on Animal Production, DairyNL
The Southern Agriculture and Horticulture
Sciences, Universidade de Trás
AGACA, Instituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrícola, The 
Federation of Swedish
 

• Novos sistemas de
clasificación de canais de porco celta
Entidades participantes: Tres Fuciños, S.C
Asoporcel, AGACA
finalización: 31/10/2019.
 

• Aproveitamento do
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 recirculac
para explotación. FEADER 2016/021B
Data de inicio:19/08/2017 
 

• Eurel: Produción dun leite competitivo respectuoso co medio, 
de ferramentas de apoio e técnicas para un uso eficiente dos recursos da 

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. 

cer 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.

Dende xullo ata setembro de 2019 actualizáronse os datos do Directorio de Cooperativas 
alimentarias de España, parte da liña de actuación do OSCAE. Completouse a base de 

cooperativas de primeiro grao e 4 de segundo grao. Con relación a 201
entidades e non se produciu ningunha alta. As baixas foron debidas a 

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, 

egados e facturación. O das de segundo grao incluíu ademais o 
número de cooperativas socias e o de socios desas cooperativas. 

colaborouse activamente concolaborouse activamente concolaborouse activamente concolaborouse 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 impulsa proxectos de innovación que 
dende AGACA trasladamos ao sector. 

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

2015 Entidades participantes: DairyCo, DLO Foundation
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

Agriculture and Horticulture Organisation, Warsaw 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, University

stituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrícola, The 
Swedish Farmers, AgriSearch.  

Novos sistemas de manexo e implantación dun sistema de 
clasificación de canais de porco celta. FEADER 2016/006B.
Entidades participantes: Tres Fuciños, S.Coop.Galega, CTC, 
Asoporcel, AGACA. Data de inicio:19/08/2017 – Data de 
finalización: 31/10/2019. 

Aproveitamento do metano nas granxas de vacún. FEADER 
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 recirculac
. FEADER 2016/021B. Entidades participantes: 

Data de inicio:19/08/2017 – Data de finalización: 31/10/2019. 

Eurel: Produción dun leite competitivo respectuoso co medio, mediante a utilización 
de apoio e técnicas para un uso eficiente dos recursos da 
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Obter unha gran dispoñibilidade de información, que se actualiza anualmente, sobre a 
importante e crecente dimensión económica, social e empresarial do conxunto de 

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. 

e os datos do Directorio de Cooperativas 
alimentarias de España, parte da liña de actuación do OSCAE. Completouse a base de 

de segundo grao. Con relación a 2018, 
uciu ningunha alta. As baixas foron debidas a 

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, 

egados e facturación. O das de segundo grao incluíu ademais o 

alimentarias de España. A participación no Grupo de Traballo 
InnovAcción facilita a comunicación con posibles colaboradores no ámbito estatal. 

impulsa proxectos de innovación que 

. Rede europea de soporte dun futuro sustentable para a 
Entidade financiadora: Convocatoria H2020-

, DLO Foundation Wageningen 
Support Centre for Agricultural and 

Research, SEGES, 
Institute, National 

Kiel, Teagasc, Research 
dairy supply chain, 

 University of Life 
Alto Douro, University of Ljubljana, 

stituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrícola, The 

manexo e implantación dun sistema de 
. 

, CTC, 
Data de 

. FEADER 
Entidades participantes: AGACA, UVIGO, Sanvicor, 

– 

Estercosol: Sistema de xestión enerxética sostible e recirculación de nutrientes 
Entidades participantes: Ingacal, AGACA. 

mediante a utilización 
de apoio e técnicas para un uso eficiente dos recursos da 



 

explotación leiteira
AGACA, Ingacal, Cooperativa Agraria Provincial da Coruña. Data 
de inicio:19/08/2017 
 

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

• Vacún cervexeiro. FEADER 2018/050B. Entidades 
Arturo Baqueiro Gabian, AGACA, CTC, UVigo. Data de 
inicio:17/02/2018 –
 

• Extrapasto: estratexias para a competitividade e a 
sustentabilidade dos pastores de Galicia.
Entidades participantes: 
S.C. e As Sabugueiras, S.C. Data de inicio:17/02/2018 
finalización: 01/10/2020
 

• Esterilizador de castañas por métodos non convencionais
FEADER 2018/024B. Entidades participantes: Amarelante, 
S.Coop.Galega, AG
de finalización: 01/10/2019
 

• Mellora de cultivos hortícolas locais e implantación de novos 
sistemas para aproveitamento de excedentes
2018/036B. Entidades participantes:AGACA, HORSAL, 
S.Coop.Galega, CTC. 
finalización: 01/10/2020.
 

• Pemegal: Plan mellora xenética e manexo de pementos 
autóctonos co fin de ofertar unha gama de pementos de calidade
Feader 2018/039B. Entidades participantes: AGACA, HORSAL, 
S.Coop.Galega, ING
finalización: 01/10/2020
 

• Redución do impacto ambiental dos xurros vacúns nas granxas 
galegas. FEADER 2018/019B. Entidades participantes: AGACA, 
ENERGYLAB,Inxenium Sostible, S.C.P., SAT O Chope 1351 XUGA 
Data de inicio: 17/02/2018 
 

• Cabras 4.0. FEADER 2018
Comunidade de Montes en man común de Meira, AGACA, 
ENERGYLAB. Data de inicio: 17/02/2018 
01/10/2019. 
 

• Guisantex: mellora
do uso comercial 
Entidades participantes: A
Data de inicio: 17/02/2018 
 

• Implantación de producións máis sos
cultivos de horta extensiva en Galicia
Entidades participantes: AGACA, Postoiro S. Coop. Galega e CTC. 
Data de inicio: 05/11/2019 

 

 

 

 
 

Algúns proxectos nos que intevén AGACA, financi

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. 

ctor 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 

. FEADER 2018/050B. Entidades participantes: 
Arturo Baqueiro Gabian, AGACA, CTC, UVigo. Data de 

– Data de finalización: 01/10/2019 

Extrapasto: estratexias para a competitividade e a 
sustentabilidade dos pastores de Galicia. FEADER 2018/025B. 
Entidades participantes: OVICA, AGACA, CTC, Ana y Alejandro, 

As Sabugueiras, S.C. Data de inicio:17/02/2018 – Data de 
finalización: 01/10/2020 

Esterilizador de castañas por métodos non convencionais
FEADER 2018/024B. Entidades participantes: Amarelante, 
S.Coop.Galega, AGACA e CTC. Data de inicio:17/02/2018 – Data 
de finalización: 01/10/2019 

Mellora de cultivos hortícolas locais e implantación de novos 
sistemas para aproveitamento de excedentes. FEADER 
2018/036B. Entidades participantes:AGACA, HORSAL, 
S.Coop.Galega, CTC. Data de inicio:17/02/2018 – Data de 
finalización: 01/10/2020. 

Plan mellora xenética e manexo de pementos 
autóctonos co fin de ofertar unha gama de pementos de calidade
Feader 2018/039B. Entidades participantes: AGACA, HORSAL, 

, INGACAL. Data de inicio: 17/02/2018 – Data de 
finalización: 01/10/2020. 

Redución do impacto ambiental dos xurros vacúns nas granxas 
. FEADER 2018/019B. Entidades participantes: AGACA, 

ENERGYLAB,Inxenium Sostible, S.C.P., SAT O Chope 1351 XUGA 
inicio: 17/02/2018 – Data de finalización: 01/10/2020. 

. FEADER 2018/044B. Entidades participantes: 
Comunidade de Montes en man común de Meira, AGACA, 
ENERGYLAB. Data de inicio: 17/02/2018 – Data de finalización: 

Guisantex: mellora do sistema de produción integrada e estudo 
 de chícharos de Xermade. FEADER 2018/018B. 

Entidades participantes: Almoga S. Coop. Galega, AGACA, CTC. 
Data de inicio: 17/02/2018 – Data de fin: 01/10/2020. 

Implantación de producións máis sostibles e ecolóxicas en 
cultivos de horta extensiva en Galicia. FEADER 2019/024A. 
Entidades participantes: AGACA, Postoiro S. Coop. Galega e CTC. 
Data de inicio: 05/11/2019 – Data de finalización: 01/10/2021. 

Algúns proxectos nos que intevén AGACA, financiados polo FEADER
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Entidades participantes: 
AGACA, Ingacal, Cooperativa Agraria Provincial da Coruña. Data 

ctor da castaña: dende o souto ata a elaboración de 
. FEADER 2016/004A Entidades 

Data de 

participantes: 
Arturo Baqueiro Gabian, AGACA, CTC, UVigo. Data de 

Extrapasto: estratexias para a competitividade e a 
FEADER 2018/025B. 

AGACA, CTC, Ana y Alejandro, 
Data de 

Esterilizador de castañas por métodos non convencionais. 
FEADER 2018/024B. Entidades participantes: Amarelante, 

Data 

Mellora de cultivos hortícolas locais e implantación de novos 
. FEADER 

2018/036B. Entidades participantes:AGACA, HORSAL, 
Data de 

Plan mellora xenética e manexo de pementos 
autóctonos co fin de ofertar unha gama de pementos de calidade. 
Feader 2018/039B. Entidades participantes: AGACA, HORSAL, 

Data de 

Redución do impacto ambiental dos xurros vacúns nas granxas 
. FEADER 2018/019B. Entidades participantes: AGACA, 

ENERGYLAB,Inxenium Sostible, S.C.P., SAT O Chope 1351 XUGA 

/044B. Entidades participantes: 
Comunidade de Montes en man común de Meira, AGACA, 

Data de finalización: 

do sistema de produción integrada e estudo 
. FEADER 2018/018B. 

, CTC. 

tibles e ecolóxicas en 
FEADER 2019/024A. 

Entidades participantes: AGACA, Postoiro S. Coop. Galega e CTC. 

ados polo FEADER 
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Asesoría Xeral 

Asesoría XurídicaAsesoría XurídicaAsesoría XurídicaAsesoría 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. 

Tramitación de axudas e subvenciónsTramitación de axudas e subvenciónsTramitación de axudas e subvenciónsTramitación 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 dAxudas dAxudas dAxudas da PACa PACa PACa PAC    

AGACA leva 13 anos asinando 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 2019, 14 cooperativas participaron no convenio para a tramitación da Solicitude Unificada 
da PAC. Foron: 

• AIRA 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 
• CLUN S.Coop.Galega 
• LEIRA S. Coop.Galega 
• LEMOS S. Coop.Galega 
• MARTÍN CÓDAX 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 2019, as cooperativas que participaron no convenio tramitaron solicitudes de axudas 
da PAC duns 1.220 agricultores de toda Galicia por un importe total de 11,5 millóns de euros. 
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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 contabilidadeApoio á xestión e á contabilidadeApoio á xestión e á contabilidadeApoio á xestión e á contabilidade    

En AGACA, dende a súa constitución, préstanse 
servizos de asesoría fiscal, contable e laboral a 
cooperativas, sociedades agrarias de transformación, 
sociedades civís, explotacións gandeiras individuais e a 
outro tipo de entidades en que se desenvolvan 
actividades agrarias ou outro tipo de actividades, dende  
as súas oficinas de Santiago, Lugo e Ourense por medio 
dun equipo profesional multidisciplinar altamente 
cualificado, cunha dilatada experiencia.  

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 o utilizan e serven de apoio directo ao persoal e xestores das cooperativas para resolver 
os problemas do 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 prestan un servizo rápido e de calidade e 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 coidado trato persoal, accesibilidade e total 
dispoñibilidade. 

O éxito baséase no asesoramento personalizado e axustado ás características e necesidades 
de cada cooperativa, explotación gandeira, sociedade, profesional ou particular, posto que 
non todos os negocios son iguais, facendo de AGACA un asesor moi apreciado no sector 
agrario. 

O uso das novas tecnoloxías permite realizar todos os trámites dun xeito mais áxil, 
optimizando ao máximo o 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 xestionar 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 
gasóleo. Dende entón, os técnicos de AGACA realizan un número importante de solicitudes 
todos os anos.  

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: 
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Área FiscalÁrea FiscalÁrea FiscalÁrea 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, sociedades civís, S.L. etc.).  

• Constitución de sociedades. AGACA encárgase de presentar toda a 
documentación ante as diferentes Administracións e apoia 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. 

Durante o ano 2019, prestouse este tipo de servizos a 41 cooperativas, 8 sociedades agrarias 
de transformación (S.A.T.), 9 sociedades de responsabilidade limitada, 9 persoas físicas, 6 
Comunidades de Montes Veciñais de Man en Común e 8 Entidades doutro tipo (asociacións, 
sociedades civís etc. ), dende as oficinas de Lugo e Ourense.  

Área contableÁrea contableÁrea contableÁrea 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 se xestiona 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, realízase a 
contabilidade, identificando e preparando 
informacións no ámbito da xestión, garantindo o 
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cumprimento das obrigas legais e, por outra, ofrécese unha información útil e fiable que sirva 
ao cadro directivo para tomar as mellores decisións. Para isto son realizadas 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 Diariosetc).  
• 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 2019, prestamos este tipo de servizos a 41 cooperativas, 8 sociedades agrarias de 
transformación (S.A.T.), 8 sociedades de responsabilidade limitada, 2 asociacións e 6 
Comunidades de Montes Veciñais en Man Común dende as oficinas de Lugo e Ourense. 

Área LaboralÁrea LaboralÁrea LaboralÁrea 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 o 
solicitan realízanse 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.  
• 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 (Sección Provincial de 

Mediación, Arbitraxe e Conciliación) 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. 
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Durante o ano 2019, prestamos este tipo de servizos a 27 cooperativas, 8 sociedades agrarias 
de transformación (S.A.T.), 7 persoas físicas, 6 sociedades de responsabilidade limitada e 7 
entidades doutro tipo (asociacións, sociedades civís etc. ), dende as oficinas de Lugo e 
Ourense.  

Outros servizosOutros servizosOutros servizosOutros 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 Sustentable 

EnxeñeríaEnxeñeríaEnxeñeríaEnxeñería    

En 2019, na área de enxeñería estudáronse as inquedanzas e 
os proxectos das cooperativas. A destacar o estudo para 
implantar a produción de viños espumosos nunha adega e o 
proxecto de ampliación doutra. 

Neste proxecto de ampliación da adega fíxéronse un 
anteproxecto técnico -onde se especifican os condicionantes 
urbanísticos da ampliación- e o proxecto de execución das 
obras. Tamén se ten feito o estudo de avaliación da 

incidencia ambiental e o estudo de viabilidade da ampliación. 

Ademais, preparáronse os estudos de viabilidade económico-financeira para as dúas adegas 
e almacéns de insumos, cos seus correspondentes expedientes de subvencións. 

    

Aforro enerxéticoAforro enerxéticoAforro enerxéticoAforro 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. A electricidade elevou os seus custos nos últimos 
anos, polo que o aforro enerxético convértese nun elemento de xestión de primeira orde. 

Resolvéronse consultas asesorando ás cooperativas na mellor opción enerxética. Neste 
senso, AGACA, en conxunto con outras entidades agrogandeiras, rematou o proxecto 
europeo SCOoPE, do Horizonte 2020, no que participaban ACOLACT, COGAL e CLUN--
Feiraco coa finalidade de actuar na redución do seu custo enerxético. 

    

Rede Eusumo: Plan de divulgación da Responsabilidade Social Empresarial nas Rede Eusumo: Plan de divulgación da Responsabilidade Social Empresarial nas Rede Eusumo: Plan de divulgación da Responsabilidade Social Empresarial nas Rede Eusumo: Plan de divulgación da Responsabilidade Social Empresarial nas 
Cooperativas AgroalimentariasCooperativas AgroalimentariasCooperativas AgroalimentariasCooperativas Agroalimentarias    

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 
sociedade contribuíndo á mellora da calidade e competitividade das empresas ao combinar 
criterios de eficiencia, sostibilidade e igualdade de oportunidades. 

A divulgación da RSE nas cooperativas agroalimentarias de Galicia tenta a propagación 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 a diagnose de RSE, optouse 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 para a elaboración de informes de 
sostibilidade. 

No ano 2019 traballouse na divulgación da RSE nas cooperativas: CUSOVIAME, CENTRAL DE 
FRADES, AGROFLOR e AIRA.  



 

O plan de traballo foi o seguinte:

En primeiro lugar, búscase o Compromiso da cooperativa: os 
subscriben un compromiso formalizado como código de conduta que reflicte os valores e 
principios da cooperativa. A continuación faise a diagnose inicial da cooperativa nos ámbitos 
de xestión económica, ambiental e social para determ
indicadores de responsabilidade social corporativa. Estes indicadores reflicten a eficiencia 
económica, ambiental e social, para fixar posteriormente as accións de mellora a desenvolver 
para chegar os obxectivos desex
resultados dos indicadores, redáctase a Memoria de Sostibilidade

    

Actuacións en I+D+iActuacións en I+D+iActuacións en I+D+iActuacións 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 Proxecto Europeo Proxecto Europeo Proxecto Europeo H2020 H2020 H2020 H2020 SSSSCOoPECOoPECOoPECOoPE

ObxectivoObxectivoObxectivoObxectivo    

Proxecto H-2020 dirixido á industria cooperativa 
agroalimentaria con elevados consumos enerxéticos, 
que busca o desenvolvemento e i
Sistema de Xestión Enerxética nas cooperativas que 
permita a mellora da eficiencia enerxética nos procesos produtivos das agroindustrias

Financiado pola UE e coordinado por Cooperativas Agro
participan organizacións agra
(Dream), Grecia (Gaia Epicheirein), Suecia (Lantmännen), coa colaboración tecnolóxica de 
ENEA (Italia), da UPM e o CIRCE (España).

O proxecto tiña unha duración 
sistemas de xestión enerxética para obter aforros enerxéticos e comparar a eficiencia en 
diferentes sectores produtivos

AGACA fixo auditorías enerxéticas nas de 
Pensos) para comparar a súa
outros países participantes. 

Neste ano 2019 terminamos os traballos de monitorización de datos da fábrica de pensos de 
CLUN-Feiraco con varios analizadores de redes eléctricas nos que permiten
instantánea de datos (potencia utilizada, consumo eléctrico). Estes datos son recollidos e 
elaborados polos técnicos para facer un informe mensual de resultados

Proxecto FEADER2017/014B: EURELProxecto FEADER2017/014B: EURELProxecto FEADER2017/014B: EURELProxecto FEADER2017/014B: EUREL

Proxecto FEADER 
dirixido á "Produción 
dun leite competitivo 
respectuoso co medio, mediante a utilización de ferramentas de apoio e técnicas para un uso 
eficiente dos recursos da explotación leiteira".

A intensificación dos últimos anos na produción de leite levou a un impacto ambiental no 
medio (solo, auga e aire), sendo necesario un uso axeitado e unha utilización eficiente dos 
recursos da explotación e ir cara a unha produción de leite sustentable e competitiv

O plan de traballo foi o seguinte: 

En primeiro lugar, búscase 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 faise 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 a desenvolver 
para chegar os obxectivos desexados. Unha vez realizada a toma de datos e analizados os 
resultados dos indicadores, redáctase a Memoria de Sostibilidade. 

Respondendo ás demandas das cooperativas sobre a aplicación de medidas de aforro e 
traballouse en distintos proxectos: 

COoPECOoPECOoPECOoPE    

2020 dirixido á industria cooperativa 
agroalimentaria con elevados consumos enerxéticos, 

desenvolvemento e incorporación dun 
Sistema de Xestión Enerxética nas cooperativas que 
permita a mellora da eficiencia enerxética nos procesos produtivos das agroindustrias

inanciado pola UE e coordinado por Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE), 
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). 

unha duración prevista de tres anos (marzo-2016/marzo-2019) e 
sistemas de xestión enerxética para obter aforros enerxéticos e comparar a eficiencia en 

sectores produtivos.  

AGACA fixo auditorías enerxéticas nas de CLESA, COGAL CLESA, COGAL CLESA, COGAL CLESA, COGAL e    CLUNCLUNCLUNCLUN (Feira
para comparar a súa eficiencia enerxética mediante benchmarking con industrias dos 

 

Neste ano 2019 terminamos os traballos de monitorización de datos da fábrica de pensos de 
Feiraco con varios analizadores de redes eléctricas nos que permiten

instantánea de datos (potencia utilizada, consumo eléctrico). Estes datos son recollidos e 
elaborados polos técnicos para facer un informe mensual de resultados 

Proxecto FEADER2017/014B: EURELProxecto FEADER2017/014B: EURELProxecto FEADER2017/014B: EURELProxecto FEADER2017/014B: EUREL    

respectuoso co medio, mediante a utilización de ferramentas de apoio e técnicas para un uso 
eficiente dos recursos da explotación leiteira". 

A intensificación dos últimos anos na produción de leite levou a un impacto ambiental no 
uga e aire), sendo necesario un uso axeitado e unha utilización eficiente dos 

recursos da explotación e ir cara a unha produción de leite sustentable e competitiv
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reitores da cooperativa 
subscriben un compromiso formalizado como código de conduta que reflicte os valores e 
principios da cooperativa. A continuación faise a diagnose inicial da cooperativa nos ámbitos 

inar 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 a desenvolver 

ados. Unha vez realizada a toma de datos e analizados os 

Respondendo ás demandas das cooperativas sobre a aplicación de medidas de aforro e 

permita a mellora da eficiencia enerxética nos procesos produtivos das agroindustrias. 

de España (CAE), 
rias de Francia (Coop de France), Portugal (Confagri), Italia 

(Dream), Grecia (Gaia Epicheirein), Suecia (Lantmännen), coa colaboración tecnolóxica de 

2019) e desenvolveu 
sistemas de xestión enerxética para obter aforros enerxéticos e comparar a eficiencia en 

(Feiraco Lácteos e 
con industrias dos 

Neste ano 2019 terminamos os traballos de monitorización de datos da fábrica de pensos de 
Feiraco con varios analizadores de redes eléctricas nos que permiten a recollida 

instantánea de datos (potencia utilizada, consumo eléctrico). Estes datos son recollidos e 

respectuoso co medio, mediante a utilización de ferramentas de apoio e técnicas para un uso 

A intensificación dos últimos anos na produción de leite levou a un impacto ambiental no 
uga e aire), sendo necesario un uso axeitado e unha utilización eficiente dos 

recursos da explotación e ir cara a unha produción de leite sustentable e competitiva. Para 



 

facer un uso eficiente dos recursos da explotación, necesítase a integración de ferram
nas explotacións que orienten sobre a adopción de prácticas que incrementen a eficiencia na 
reciclaxe dos nutrientes e reduzan as perdas ao medio e a pegada de carbono.

explotacións de diferente tamaño/tipoloxía
produción de 1.384.673 litros de leite 
Potencial (GWP) medio de 946
CO2-eq por vaca en produción.

Proxecto Proxecto Proxecto Proxecto EUROPEO HEUROPEO HEUROPEO HEUROPEO H----2020 GO2020 GO2020 GO2020 GO

O proxecto H2020 Go-Grass de “Modelos de negocios circulares 
baseados en pastos para cadeas de valor agroalimentarias rurais”
ten por obxectivo principal crear novas 
en áreas rurais baseadas en pastos e forraxes verdes que se 
demostrarán en catro rexións da UE a pequena escala, asegurando 
toda a súa réplica nas comunidades rurais da UE.

Dentro dun sistema circular, GO
de modelos comerciais circulares e sostibles c
replicación. O proxecto tamén demostrará tecnoloxías, procesos e ferramentas innovadoras e 
rendibles, considerando as circunstancias sociais, económicas e ambientais das áreas rurais 
co obxectivo de facer unha replicación a grande esca
de redución do uso de nutrientes como o fósforo ou as proteínas vexetais, así como a 
dependencia dos combustibles fósiles.

Financiado pola UE e coordinado por ATB 
Bioeconomy (Alemania), participan como socios 
(España), a Aarhus University (Dinamarca), o
European Science Communication

O proxecto ten unha duración prevista de catro anos (out
previsto traballar nos grupos de traballo WP01 (Definición dos sistemas circulares), WP06 
(Escenarios circulares integrado
replicación dos modelos de capacitación) e no WP09
do proxecto. 

Neste ano 2019 tivo lugar a reunión de inicio do proxecto (
que se programou a planificación dos traballos a desenvolver

facer un uso eficiente dos recursos da explotación, necesítase a integración de ferram
nas explotacións que orienten sobre a adopción de prácticas que incrementen a eficiencia na 
reciclaxe dos nutrientes e reduzan as perdas ao medio e a pegada de carbono.

Este reto abórdase no proxecto calculando o 
balance de nutrientes na explotación
seu exceso, calculando a pegada de carbono e 
aplicando técnicas na explotación para mellorar o 
balance e a pegada de carbono. O proxecto busca 
tamén intercambiar e compartir innovacións con 
outras rexións produtoras de leite que melloren a 
eficiencia na utilización dos recursos. 

Para reducir as emisións de gases de efecto 
invernadoiro (GEI) e incrementar a sustentabilidade 
do leite, realízanse medicións da p
carbono tendo en conta o ciclo da vida de todos os 
insumos. En 2019 realizouse o estudo 

explotacións de diferente tamaño/tipoloxía.Cunha media de 113 vacas en muxido e unha 
litros de leite ao ano, tense calculado un Quecemento Global

46 g de CO2-eq por cada litro de leite producido
eq por vaca en produción. 

2020 GO2020 GO2020 GO2020 GO----GRASSGRASSGRASSGRASS    

Grass de “Modelos de negocios circulares 
baseados en pastos para cadeas de valor agroalimentarias rurais” 

obxectivo principal crear novas oportunidades de negocio 
s en pastos e forraxes verdes que se 

demostrarán en catro rexións da UE a pequena escala, asegurando 
nas comunidades rurais da UE. 

un sistema circular, GO-GRASS proporcionará unha gama 
os comerciais circulares e sostibles cun alto potencial de 

replicación. O proxecto tamén demostrará tecnoloxías, procesos e ferramentas innovadoras e 
rendibles, considerando as circunstancias sociais, económicas e ambientais das áreas rurais 

obxectivo de facer unha replicación a grande escala. O proxecto tamén estud
de redución do uso de nutrientes como o fósforo ou as proteínas vexetais, así como a 
dependencia dos combustibles fósiles. 

Financiado pola UE e coordinado por ATB – Leibniz Institute for Agricultural
), participan como socios a Universidade de Santiago EPS

University (Dinamarca), o Research Institute of Sweden (Suecia), o 
Communication Institute (Alemania) e outros grupos, ata un total de 22.

ación prevista de catro anos (out-2019/set-2023), e AGACA ten 
previsto traballar nos grupos de traballo WP01 (Definición dos sistemas circulares), WP06 
(Escenarios circulares integrados para o tratamento dos pastos), WP08 (Adaptación e 
replicación dos modelos de capacitación) e no WP09, de Difusión e comunicación de datos 

a reunión de inicio do proxecto (Kick-off meeting
a planificación dos traballos a desenvolver. 
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facer un uso eficiente dos recursos da explotación, necesítase a integración de ferramentas 
nas explotacións que orienten sobre a adopción de prácticas que incrementen a eficiencia na 
reciclaxe dos nutrientes e reduzan as perdas ao medio e a pegada de carbono. 

Este reto abórdase no proxecto calculando o 
balance de nutrientes na explotación para reducir o 
seu exceso, calculando a pegada de carbono e 
aplicando técnicas na explotación para mellorar o 
balance e a pegada de carbono. O proxecto busca 
tamén intercambiar e compartir innovacións con 
outras rexións produtoras de leite que melloren a 
eficiencia na utilización dos recursos.  

Para reducir as emisións de gases de efecto 
invernadoiro (GEI) e incrementar a sustentabilidade 

s da pegada de 
carbono tendo en conta o ciclo da vida de todos os 

o estudo de 10 
vacas en muxido e unha 

calculado un Quecemento Global 
ducido e 9.664.822 g de 

replicación. O proxecto tamén demostrará tecnoloxías, procesos e ferramentas innovadoras e 
rendibles, considerando as circunstancias sociais, económicas e ambientais das áreas rurais 

estudará fórmulas 
de redución do uso de nutrientes como o fósforo ou as proteínas vexetais, así como a 

Institute for Agricultural Engineering and 
de Santiago EPS-USC 

Sweden (Suecia), o 
(Alemania) e outros grupos, ata un total de 22. 

2023), e AGACA ten 
previsto traballar nos grupos de traballo WP01 (Definición dos sistemas circulares), WP06 

s para o tratamento dos pastos), WP08 (Adaptación e 
de Difusión e comunicación de datos 

meeting) en Bruxelas, na 
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Outros ProxectosOutros ProxectosOutros ProxectosOutros Proxectos    

Colaboración noutros proxectos: 

• Proxecto Interreg – PocTep: “LACES:Laboratorios de apoio á 
creación de emprego en empresas de economía social”, 
colaborouse no Programa “Transfórmate e Crece” de impulso á 
economía social. 

• Preparación de documentación de solicitude para proxectos en 
convocatorias PocTep, H2020 e SUDOE. 

• Preparación de documentación para expedientes GOI: Grupos 
Operativos de Innovación. 

• Apoio a outros proxectos (Rede Eusumo, AGROSMARTcoop). 
• Labores de mantemento das oficinas en Santiago. 

 

Cursos e XornadasCursos e XornadasCursos e XornadasCursos e Xornadas    

• Xornada Red Remedia, na EPS-USC para difusión do proxecto Eurel. 
• Xornada Cambio Climático, organizada pola Cons. Medio Ambiente. 
• Xornada Xeotermia, organizada por Acluxega. 
• Xornada "Estratexia galega de Cambio Climático". Dir.Xral Calidade Ambiental. 
• Xornada WETWINE "Sistemas innovadores na xestión e valorización de subprodutos 

vitivinícolas", organizada polo Feuga. 
• Xornada "Prevención de residuos industriais", Dir.Xral Calidade Ambiental. 
• Xornada REDSOSTAL, "e-siab: cálculo de sostibilidade nas cooperativas 

agroalimentarias", MAPA. 
• Xornada "Climathon", organizada pola Dir.Xral Cambio Climático. 
• Xornada "Aplicación das Enerxías Renovables nas granxas". Presentación de 

proxectos das cooperativas. Organizada pola OAC-Lugo. 
• Xornada "Presentación de resultados dos proxectos Feader 2017/2018/2019". 
• Xornada "Presentación do proxecto SUDOE AGROSMARTglobal". 
• Xornada "Infoday H2020", organizada polo Feuga. 
• Xornada "Camiñando cara a unha economía circular", organizada polo Consello da 

Cultura Galega. 
• Xornada presentación da "Estratexia Galega de Economía Circular", organizada pola 

Cons. Medio Ambiente. 
• Foro LACES: "A Economía social na Economía circular". 
• GO-GRASS: Viaxe a Bruxelas (Bélxica), presentación proxecto H2020 Go-Grass. 
• CLUSAGA: Reunións varias das comisións de Sostibilidade e Innovación. 
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Calidade e Seguridade Alimentaria 

En 2019 traballouse principalmente nas áreas: 

• Certificación baseada na Guía de Prácticas Correctas de Hixiene. 
• Certificación Leite de Pastoreo para a marca Larsa. 
• Certificación Leite de Pastoreo e Welfare Quality para Leche Celta, S.L.U. 
• Certificación Leite de pastoreo e Welfare Quality para Lactalis. 
• Certificación Leite de Pastoreo para Quesos del Duero. 
• Certificación Leite de Pastoreo e Welfare Quality para Coinga. 
• Certificación Welfare Quality para Naturleite. 
• Certificación Leite de Pastoreo para Danone. 
• Certificación Welfare Quality para Aira. 
• Renovación da certificación do Referencial de Leite de Vaca Certificado de 

Cooperativa (RLVCC). 
• Avaliación de limpeza e desinfección e de trazabilidade nas rutas de recollida de leite 

cru e centros de recollida. 
 

    

Leite de Vaca Certificado de CooperativaLeite de Vaca Certificado de CooperativaLeite de Vaca Certificado de CooperativaLeite de Vaca Certificado de Cooperativa    

Dende hai 13 anos desenvólvese o programa “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 para axudar a xestionar os recursos produtivos para acadar maiores 
rendementos, diminuíndo os custos de produción. 

En 2019, tres cooperativas (Aira, Cooperativa Agraria Comarcal de Ordes e Pico Sacro), 
cunhas 70 explotacións leiteiras, mantiveron este selo de calidade. 

Realizáronse: 150 auditorías internas nas explotacións (frecuencia semestral, como indica o 
regulamento xeral do RLVCC na súa 5ª edición), 75 visitas de rutina, 75 controis de velocidade 
de arrefriado en tanques de refrixeración e revisións de limpeza dos circuítos de muxido, e 
máis de 150 controis de potabilidade das augas.  

    

ImplantaciImplantaciImplantaciImplantación da Certificación baseada na Gón da Certificación baseada na Gón da Certificación baseada na Gón da Certificación baseada na Guía de prácticas correctas de hixieneuía de prácticas correctas de hixieneuía de prácticas correctas de hixieneuía de prácticas correctas de hixiene    

LácteoLácteoLácteoLácteo    

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 
(Aira), Agroganadera de Sarria, O Xeixo, O Pereiro, Central de 
Frades, Campodeza, O Rodo e Codegui, e en explotacións 
subministradoras de Celega e Celta. En 2019 acadaron o 
certificado 174 explotacións das cooperativas Aira, O Xeixo, O 
Pereiro e Campodeza e explotacións subministradoras de Leche 
Celta S.L.U. e Naturleite. 

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. 
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Realizáronse máis de 348 auditorías internas nas explotacións e máis de 348 controis de 
potabilidade de augas. 

    

Implantación da CertificacióImplantación da CertificacióImplantación da CertificacióImplantación da Certificación Leite de Pastoreo paran Leite de Pastoreo paran Leite de Pastoreo paran Leite de Pastoreo para    Larsa.Larsa.Larsa.Larsa.    

No ano 2019, 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 406 explotacións. 

Realizáronse máis de 815 auditorías internas nas explotacións e dúas auditorías de 
trazabilidade na industria láctea. 

    

Implantación da Certificación Leite de Pastoreo e WelfImplantación da Certificación Leite de Pastoreo e WelfImplantación da Certificación Leite de Pastoreo e WelfImplantación da Certificación Leite de Pastoreo e Welfaaaarrrreeee    
Quality para a marca LQuality para a marca LQuality para a marca LQuality para a marca Leche Celta S.L.U.eche Celta S.L.U.eche Celta S.L.U.eche Celta S.L.U.    
No ano 2019, o departamento de calidade de AGACA implantou e 
certificou o esquema de Leite de Pastoreo e Welfare Quality para 
Leite pasteurizado na fábrica de Leite Celta, S.L.U. en Pontedeume, 
Meruelo e Ávila. Neste ano alcanzaron esta certificación 105 
explotacións no esquema de Leite de Pastoreo e 719 explotación no 
esquema de Welfare Quality. 

Realizáronse máis de 930 auditorías internas nas explotacións e tres 
auditoría de trazabilidade na industria láctea. 

    

Implantación da certificación Leite de Pastoreo e WelfaImplantación da certificación Leite de Pastoreo e WelfaImplantación da certificación Leite de Pastoreo e WelfaImplantación da certificación Leite de Pastoreo e Welfarrrreeee    Quality para LactalisQuality para LactalisQuality para LactalisQuality para Lactalis    

No ano 2019, o departamento de calidade de AGACA implantou e certificou os esquemas de 
Leite de Pastoreo e Welfare Quality para Lactalis nas fábricas de Nadela, Villalba, Mollerussa e 
Granada. Neste ano alcanzaron a certificación 211 explotacións no esquema de Leite de 
Pastoreo e 434 explotacións no esquema Welfare Quality. Asesorouse a 403 explotacións para 
que alcancen a certificación en 2020. 

Realizáronse máis de 1259 auditorías internas nas explotacións e catro auditorías de 
trazabilidade na industria láctea. 

    

Implantación da certificación Leite de PaImplantación da certificación Leite de PaImplantación da certificación Leite de PaImplantación da certificación Leite de Pastoreo para Quesos del Duerostoreo para Quesos del Duerostoreo para Quesos del Duerostoreo para Quesos del Duero    

No ano 2019, o departamento de calidade de AGACA implantou e certificou o esquema de 
Leite de Pastoreo Quesos del Duero na planta de Toro, Zamora. Neste ano alcanzaron esta 
certificación 15 explotacións socias de Codeira, S. Coop. Galega. 

Realizáronse máis de 30 auditorías internas nas explotacións e dúas auditorías de 
trazabilidade na industria láctea. 

    

Implantación da Certificación Leite de Pastoreo Implantación da Certificación Leite de Pastoreo Implantación da Certificación Leite de Pastoreo Implantación da Certificación Leite de Pastoreo e Welfae Welfae Welfae Welfarrrreeee    QualityQualityQualityQuality    para Coingapara Coingapara Coingapara Coinga    

No ano 2019, o departamento de calidade de AGACA seguiu os traballos de implantación do 
esquema de Leite de Pastoreo Coinga, en Menorca, Illas Baleares. 

En canto a asesoramento no esquema de Welfare Quality, neste ano alcanzaron neste 
esquema a certificación 70 explotacións 

Realizáronse máis de 140 auditorías internas nas explotacións e dúas auditorías de 
trazabilidade na industria láctea. 
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Certificación WelfaCertificación WelfaCertificación WelfaCertificación Welfare re re re Quality para NaturleiteQuality para NaturleiteQuality para NaturleiteQuality para Naturleite    

No ano 2019, o departamento de calidade de AGACA asesorou a 15 explotacións no 
esquema Welfare Quality de Naturleite. 

    

Certificación Leite de Pastoreo para DanoneCertificación Leite de Pastoreo para DanoneCertificación Leite de Pastoreo para DanoneCertificación Leite de Pastoreo para Danone    

No ano 2019, o departamento de calidade de AGACA comezou os traballos de asesoramento 
no esquema de Leite de Pastoreo de Danone en 13 explotacións e na planta de Aldaia, 
Valencia.  

    

Certificación WelfaCertificación WelfaCertificación WelfaCertificación Welfare re re re Quality para AiraQuality para AiraQuality para AiraQuality para Aira    

No ano 2019, o departamento de calidade de AGACA comezou os traballos de asesoramento 
no esquema Welfare Quality en 49 explotacións socias de Aira. 

    

AAAAvaliación de limpeza e desinfección e de trazabilidade nas valiación de limpeza e desinfección e de trazabilidade nas valiación de limpeza e desinfección e de trazabilidade nas valiación de limpeza e desinfección e de trazabilidade nas rutas de recollida de leite rutas de recollida de leite rutas de recollida de leite rutas de recollida de leite 
cru e centros de recollidacru e centros de recollidacru e centros de recollidacru e centros de recollida    

• 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 Aira, S.Coop Galega e Codeira. 
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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 internaComunicación internaComunicación internaComunicación 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 Accións Accións 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 GALEGACOOPERACIÓN GALEGACOOPERACIÓN GALEGACOOPERACIÓN GALEGA    

En 2019 publicáronse cinco números (do 142 ao 146, ambos os dous incluídos) cunha tirada 
de 7.000 exemplares en cada edición. 

Temas tratadosTemas tratadosTemas tratadosTemas tratados    

• Editoriais: abordáronse cuestións como a substitución xeracional, o nacemento da 
Asociación Galega de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias ‘Nós, As Mulleres”, 
viticultores en problemas coa seguridade social, compromiso –non privilexio– das 
administracións cara ás cooperativas e, finalmente, sustentabilidade e cooperativas. 

• Temas centrais: rexuvenecer o rural, a visibilidade da muller nas cooperativas, 
entrevistas a Daniel Ferreiro (Aira) e a Rafael Prieto (CLUN) e lanzamento do proxecto 
AGROSMARTglobal. 

• Novas de actualidade: certificados de profesionalidade, aceleradora empresarial 
BFFood, obradoiros de Industria 4.0, Asemblea Xeral de AGACA, oportunidades 
económicas coa a venda de CO2

, actividades de fomento do cooperativismo coa Rede 
Eusumo resultados de problemas, protección de datos na Internet etc.  
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• Novas sobre proxectos europeos coma LACES, SCOoPE, AGROSMARTcoop, GO-
GRASS ou AGROSMARTglobal,  

• Novas relacionadas con entidades ou institucións —coma CEPES, FSE; Cooperativas 
Agro-alimentarias de España; IGAPE; UCOGA; seguro agrario; renovación do 
convenio con Vegalsa-Eroski etc., IXP Vaca Galega/Boi Galego, INLAC, CEPES, Foro 
pola economía social— ou con sectores como a viticultura, o sector lácteo ou horta.  

• Novas relacionadas coas cooperativas: Viña Costeira, Aira, CLUN, Coren, Cooperativa 
de Vilaboa, Cooperativa de Lemos, Agroflor, A Carqueixa, Cogal, Condes de Albarei, 
Martín Códax, Delagro etc. 

 

 
 

Comunicación externaComunicación externaComunicación externaComunicación externa    

A actividade de AGACA neste senso foi en 2019, moi intensa: comunicados, notas de prensa, 
artigos na revista de Cooperativas Agro-alimentarias, entrevistas ou reportaxes confirman un 
claro xiro, iniciado en 2014, 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 PrensaComunicados de PrensaComunicados de PrensaComunicados de Prensa    

Proba da política de transparencia informativa emprendida por AGACA son as 111116161616    
comunicacións emitidascomunicacións emitidascomunicacións emitidascomunicacións emitidas, en 2019, 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 ascenden a 
306, das cales 47 corresponden ao valor marca: mencións espontáneas en prensa; e 27 a 
iniciativas de innovación cofinanciadas con fondos FEADER. 

Resalta a divulgación das actividades froito do proxecto LACES: Laboratorios de Apoio á 
Creación de Emprego e Empresas de Economía Social:12 notas de prensa emitidas a medios 
de comunicación sobre actividades realizadas por AGACA no marco do proxecto(máis ampla 
difusión en web e RRSS) colleitaron 26 mencións en prensa. 

O valor das mencións en prensa escrita ascende a 82.306 euros. 

Todas as notas se elaboran en castelán e galego Todas as valoracións, informacións e 
opinións emitidas se realizan 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 cRelacións cRelacións cRelacións cos Medios de Comunicaciónos Medios de Comunicaciónos Medios de Comunicaciónos Medios de Comunicación    

Dende o servizo de prensa atendéronse arredor de 45 peticións de información de 
organismos públicos, empresas mercantís e medios de comunicación tanto galegos como de 
fóra de Galicia e mesmo de particulares. Xunto coas habituais consultas acerca do 
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cooperativismo agroalimentario, a cuestión que máis interese espertou foi o nacemento de 
“Nós, As Mulleres” a Asociación Galega de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias. 
Tamén o proxecto LeadFarm, que trouxo de visita a Galicia a mozos e mozas de toda Europa, 
profesionais do sector.  

Páxina web Páxina web Páxina web Páxina web  

http://www.agaca.coop 

A páxina pódese estruturar nunha unidade modular na que se integran basicamente: 

• Unha visión xenérica da asociación e guía das cooperativas asociadas.  
• Información sobre a actividade desenvolvida dende as distintas áreas de servizos con 

que conta AGACA. 
• Divulgación de novas e 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 (91919191    novasnovasnovasnovas tanto de propia elaboración como de interese xeral 
ou emitidas por cooperativas), tamén se difundiron a través das redes sociais Facebook 
(@CooperativasAGACA/) e Twitter (@CoopsAGACA), con boa acollida por parte da 
comunidade virtual. 

AGACA conta con 2002 seguidores de Facebook (subiu 562 con respecto de 2018) e 1.420 
seguidores en Twitter (subiu 131 con respecto de 2018). 

Servizo de comunicación especializadoServizo de comunicación especializadoServizo de comunicación especializadoServizo 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 comunicaciónXestión da comunicaciónXestión da comunicaciónXestión da comunicación    

Desenvolvemento da xestión integral da comunicación externa (elaboración e difusión de 
comunicados, notas de prensa e dossieres corporativos; organización de roldas de prensa; 
contacto e atención aos medios; elaboración de publicacións; actualización da información na 
web etc.), coa seguridade de incrementar as aparicións na prensa e contar cun espazo nos 
medios de difusión corporativos de AGACA. 

PublicaciónsPublicaciónsPublicaciónsPublicacións    

Ao dispoñer de revista propia, existe a posibilidade de realizar reportaxes acerca das 
novidades das cooperativas e multiplicar o seu impacto ao chegar directamente a 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.    

    

    



 

Proxectos Proxectos Proxectos Proxectos     

A inxente actividade arredor dos proxectos 
cambio na área de Comunicación, investindo a metade do tempo en actividades vinculadas a 
distintos proxectos europeos e nacionais.

FEADERFEADERFEADERFEADER    

Deseñouse e elaborouse o material divulgativo de 

CEPESCEPESCEPESCEPES    

Deseñouse na web de AGACA un espazo permanente para a 
exposición das iniciativas que a Asociación realiza xunto con 
CEPES

EUSUMOEUSUMOEUSUMOEUSUMO    

Destaca especialmente a estratexia comunicativa despregada arredor das 
iniciativas de Rede Eusumo, con 56 notas de prensa emitidas a medios e máis 
ampla difusión en web e RRSS: obradoiros promocionais do
cooperativismo e dos montes comunais, de apoderamento de mulleres socias de 
cooperativas e de seguridade informática. Rexistráronse 80 mencións en prensa á Rede 
Eusumo. 

Tamén se colaborou na edición do
bases do Concurso de Microrrelatos.

AGROSMARTglobalAGROSMARTglobalAGROSMARTglobalAGROSMARTglobal    

A finais de 2019 AGACA lanzou o proxecto AGROSMARTglobal, para o 
que se difundiu mediante notas de prensa, artigos na revista e espazo 
permanente de información na web de AGACA. 

Dende o departamento de comuni
do proxecto.    

LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL ECONOMÍA SOCIAL ECONOMÍA SOCIAL ECONOMÍA SOCIAL     

A mediados do ano 2018 AGACA relevou as tarefas de 
AESGAL no referido á xestión da Comunicación do 
proxecto Laces.  

Isto significou a asistencia a reunións técnicas co partenariado do proxecto para reforzar o 
cumprimento do Plan de Comunicación e establece
divulgación do proxecto, tanto no referido a comunicación externa (divulgación de actividades 
e obxectivos do proxecto cara á poboación xeral e ao público obxectivo), como a 
comunicación interna (entre os socios), en co
e Alto Douro    

Así, en canto a comunicación xeral, dende AGACA asumiuse a edición dunha revista final que 
compilará os traballos realiza

A inxente actividade arredor dos proxectos participados por AGACA orixinou un importante 
cambio na área de Comunicación, investindo a metade do tempo en actividades vinculadas a 
distintos proxectos europeos e nacionais. 

A través do programa FEADER, desenvolvéronse sete 
proxectos nos que se figurou como enlace cos medios de 
comunicación. 

Deseñouse e elaborouse o material divulgativo de 11 dos proxectos. 

Deseñouse na web de AGACA un espazo permanente para a 
exposición das iniciativas que a Asociación realiza xunto con 
CEPES, ademais de continuar divulgándoas online e na revista. 

Destaca especialmente a estratexia comunicativa despregada arredor das 
iniciativas de Rede Eusumo, con 56 notas de prensa emitidas a medios e máis 
ampla difusión en web e RRSS: obradoiros promocionais do valor do 
cooperativismo e dos montes comunais, de apoderamento de mulleres socias de 
cooperativas e de seguridade informática. Rexistráronse 80 mencións en prensa á Rede 

amén se colaborou na edición do Manual de Planificación Estratéxica e coa re
orrelatos. 

A finais de 2019 AGACA lanzou o proxecto AGROSMARTglobal, para o 
que se difundiu mediante notas de prensa, artigos na revista e espazo 
permanente de información na web de AGACA.  

rtamento de comunicación coordínase a creación da web e plataforma online 

LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE 

A mediados do ano 2018 AGACA relevou as tarefas de 
AESGAL no referido á xestión da Comunicación do 

Isto significou a asistencia a reunións técnicas co partenariado do proxecto para reforzar o 
cumprimento do Plan de Comunicación e establecer novas liñas a seguir na difusión e 
divulgación do proxecto, tanto no referido a comunicación externa (divulgación de actividades 
e obxectivos do proxecto cara á poboación xeral e ao público obxectivo), como a 
comunicación interna (entre os socios), en coordinación coa Universidade de Trás

Así, en canto a comunicación xeral, dende AGACA asumiuse a edición dunha revista final que 
rá os traballos realizados polo parternariado de LACES e continuou a 
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participados por AGACA orixinou un importante 
cambio na área de Comunicación, investindo a metade do tempo en actividades vinculadas a 

A través do programa FEADER, desenvolvéronse sete 
figurou como enlace cos medios de 

Deseñouse na web de AGACA un espazo permanente para a 
exposición das iniciativas que a Asociación realiza xunto con 

continuar divulgándoas online e na revista.  

Destaca especialmente a estratexia comunicativa despregada arredor das 
iniciativas de Rede Eusumo, con 56 notas de prensa emitidas a medios e máis 

valor do 
cooperativismo e dos montes comunais, de apoderamento de mulleres socias de 
cooperativas e de seguridade informática. Rexistráronse 80 mencións en prensa á Rede 

e coa redacción das 

ación coordínase a creación da web e plataforma online 

LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE LACES: LABORATORIOS DE APOIO Á CREACIÓN DE EMPREGO E EMPRESAS DE 

Isto significou a asistencia a reunións técnicas co partenariado do proxecto para reforzar o 
r novas liñas a seguir na difusión e 

divulgación do proxecto, tanto no referido a comunicación externa (divulgación de actividades 
e obxectivos do proxecto cara á poboación xeral e ao público obxectivo), como a 

ordinación coa Universidade de Trás-os-Montes 

Así, en canto a comunicación xeral, dende AGACA asumiuse a edición dunha revista final que 
s polo parternariado de LACES e continuou a dinamización da 



 

páxina de Facebook do proxecto no tocante á información relevante para Galicia e o envío de 
notas de prensa sobre accións realizadas no marco de LACES. 

En canto a outras accións específicas do proxecto, AGACA dinamiza a
Modernización do sector primario da Pl
cun mínimo dunha publicación semanal, 
en Facebook, cun mínimo de 4 publicacións mensuais

FORO POLA ECONOMIA SOCIAL GALEGAFORO POLA ECONOMIA SOCIAL GALEGAFORO POLA ECONOMIA SOCIAL GALEGAFORO POLA ECONOMIA SOCIAL GALEGA

NÓS AS MULLERESNÓS AS MULLERESNÓS AS MULLERESNÓS AS MULLERES    

Creouse a imaxe corporativa de Nós, As Mulleres e realizouse unha 
ampla campaña de difusión en medios de comunicación (notas e 
comunicados de prensa, contacto cos medios) e nas canles propias 

de AGACA (espazo permanente na web de AGACA, difusión en Twitter, Facebook e Youtube).

 

 

Corretoría de Seguros 

Servizo de seguros UCOGAServizo de seguros UCOGAServizo de seguros UCOGAServizo de seguros UCOGA

Dende o ano 2013 
ás socias 
servizo en temas de seguros e
sector agroalimentario.

A través da 
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
compañías aseguradoras do mercado, e así podemos prestar un servizo máis profesional e 
competitivo. 

book do proxecto no tocante á información relevante para Galicia e o envío de 
notas de prensa sobre accións realizadas no marco de LACES.  

En canto a outras accións específicas do proxecto, AGACA dinamiza a
Modernización do sector primario da Plataforma de Detección de Oportunidades de Negocio, 
cun mínimo dunha publicación semanal, e a canle temática Modernización do Sector Primario 
en Facebook, cun mínimo de 4 publicacións mensuais. 

FORO POLA ECONOMIA SOCIAL GALEGAFORO POLA ECONOMIA SOCIAL GALEGAFORO POLA ECONOMIA SOCIAL GALEGAFORO POLA ECONOMIA SOCIAL GALEGA    

Ao longo do ano celebráronse xornadas e reunións
determinar que competencias terá AGACA no 
desenvolvemento da comunicación do Foro.    

Creouse a imaxe corporativa de Nós, As Mulleres e realizouse unha 
ampla campaña de difusión en medios de comunicación (notas e 

nicados de prensa, contacto cos medios) e nas canles propias 
de AGACA (espazo permanente na web de AGACA, difusión en Twitter, Facebook e Youtube).

 

Servizo de seguros UCOGAServizo de seguros UCOGAServizo de seguros UCOGAServizo de seguros UCOGA    

Dende o ano 2013 vimos traballando para facilitar 
ás socias das cooperativas, o acceso a información
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.

oría son que temos a posibilidade de traballar con todas as 
compañías aseguradoras do mercado, e así podemos prestar un servizo máis profesional e 

Cooperación Galega, cunha tirada de 7.000 
exemplares, publica 5 números anuais.
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book do proxecto no tocante á información relevante para Galicia e o envío de 

En canto a outras accións específicas do proxecto, AGACA dinamiza a sección de 
ataforma de Detección de Oportunidades de Negocio, 

canle temática Modernización do Sector Primario 

xornadas e reunións para 
determinar que competencias terá AGACA no 

    

Creouse a imaxe corporativa de Nós, As Mulleres e realizouse unha 
ampla campaña de difusión en medios de comunicación (notas e 

nicados de prensa, contacto cos medios) e nas canles propias 
de AGACA (espazo permanente na web de AGACA, difusión en Twitter, Facebook e Youtube). 

para facilitar aos socios de 
erativas, o acceso a información e a un mellor 

en particular de seguros do noso 

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. 

llar con todas as 
compañías aseguradoras do mercado, e así podemos prestar un servizo máis profesional e 

Cooperación Galega, cunha tirada de 7.000 
exemplares, publica 5 números anuais.
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Proxectos e programas 

CEPESCEPESCEPESCEPES: : : : Confederación Empresarial Española de la Economía SocialConfederación Empresarial Española de la Economía SocialConfederación Empresarial Española de la Economía SocialConfederación Empresarial Española de la Economía Social    

Incorporación de xóvenes emprendedoIncorporación de xóvenes emprendedoIncorporación de xóvenes emprendedoIncorporación de xóvenes emprendedores á economía social e consolidación das res á economía social e consolidación das res á economía social e consolidación das res á economía social e consolidación das 
cooperativas agroalimentarias de Galiciacooperativas agroalimentarias de Galiciacooperativas agroalimentarias de Galiciacooperativas agroalimentarias de Galicia    

O proxecto consiste na creación do ITINERARIO DO 
EMPRENDEDOR, coa idea de establecer unha folla de ruta 
que estableza o itinerario de atención personalizada que 
desenvolven os técnicos de AGACA para persoas mozas 
emprendedoras, que busque a máxima eficiencia e 
complementariedade dos recursos dispoñibles e garanta a 
atención adecuada en cada etapa do proxecto. 

O proxecto ten tres obxectivos básicos: 

• Dinamización de persoas potencialmente 
emprendedoras para crear grupos de promotores que 
poidan poñer en marcha empresas cooperativas. 

• Titorización e asesoramento para a conformación da 
sociedade cooperativa e para os primeiros pasos da 
empresa e durante os primeiros anos de actividade. 

• Servizo de acompañamento e asesoramento dirixido a tipos concretos de usuarios. 
 

Durante o ano 2019 realizouse asesoramento e acompañamento a CINCO GRUPOS DE 
EMPRENDEDORES, os cales conseguiron a creación e posta en marcha do seu proxecto de 
economía social mediante a constitución dunha COOPERATIVA: 

1º.- BIOAPICULTURA S.COOP.GALEGA. O proxecto está 
constituído por  4 emprendedores que constituíron  una 
cooperativa agraria para transformar e comercializar a 
produción das súas explotacións apicultura ecolóxica.  

2º.- IBÉRICA DEL KIWI S.COOP.GALEGA. O proxecto está 
constituído por 3 emprendedores que constituíron una 
cooperativa agraria para transformar e comercializar a 
produción das súas explotacións de kiwi. 

3º.- LAS PUERTAS DEL ÉXITO S.COOP.GALEGA XUVENIL. O 
proxecto está constituído por 3 emprendedores que 
constituíron unha cooperativa xuvenil de traballo asociado 
para desenvolver a actividade dunha cafetería. 

4º.- CABRINFOLLA S.COOP.GALEGA. O proxecto está 
constituído por 7 emprendedores que crearon unha 
cooperativa agraria para transformar e comercializar a 

produción das súas explotacións de mazá para elaboración de sidra. 

5º.- OURENSANA DO MIÑO S.COOP.GALEGA. O proxecto está integrado por 2 
emprendedores que constituíron una cooperativa de traballo asociado para a prestación de 
servicios agrarios no viñedo e forestal. 

Nos cinco proxectos de emprendemento realizáronse as actividades de información e 
asesoramento e púxose en marcha o “Itinerario do emprendedor”, realizándose as seguintes 
accións: 
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- Deseño e validación do modelo de negocio. Estudamos a viabilidade do negocio, segundo 
as ideas achegadas polos promotores cando solicitaron o asesoramento. 

- Explicouse aos promotores todos os procedementos e obrigacións fiscais, laborais e 
administrativos para levar a cabo a posta en marcha do proxecto, diferenciando como 
afectarían ao negocio as obrigas fiscais e laborais segundo o tipo de sociedade que 
constitúan para levar a cabo os seus obxectivos. 

- Estudáronse os distintos tipos de sociedades que poden 
constituír os promotores para levar a cabo o proxecto. Ao 
ser, en principio, os seus obxectivos conseguir un traballo 
digno e que lles permitise unha capacidade económica 
adecuada e non pretender un obxectivo unicamente 
capitalista, as sociedades que máis se adecuaban ás súas 
necesidades eran a que estaban dentro do ámbito da 
económica social, como as cooperativas agrarias e de 
traballo asociado. 

- En todos os proxectos descritos aos promotores 
pareceulles que, efectivamente, as sociedades de 
economía social eran as que mellor se adecuaban ás súas 
pretensións, polo que acordaron centrar o asesoramento 
desta sesión nos dous tipos de sociedades, a cooperativa 
agraria e a cooperativa de traballo asociado. 

- Explicouse aos promotores as características das 
cooperativas agrarias e de traballo asociado, en referencia 
ao réxime económico, á organización, á administración, á 
forma de tomar as decisións, ás obrigacións fiscais e laborais, ás obrigacións de levar 
contabilidade, aos procedementos para levar a cabo nos correspondentes rexistros, ás 
limitacións na participación no capital social deste tipo de sociedades, etc. 

- Despois das explicacións e a contestación e aclaración a cantas preguntas e dúbidas foron 
xurdindo, os promotores acordaron elixir como forma societaria a cooperativa agraria e de 
traballo asociado. 

- En todos os proxectos redactouse e expúxose o proxecto de estatutos da cooperativa, 
explicando o contido e as posibles alternativas do texto de cada un dos artigos, así como as 
implicacións que terían a elección dunha ou outra opción, por exemplo no caso da elección 
do réxime da seguridade social, ben polo RETA ou ben polo réxime xeral. Segundo se foi 
analizando cada artigo, foise acordando o texto definitivo do mesmo, procedendo deste xeito 
ata obter o texto definitivo dos estatutos. 

- Para os cinco proxectos de empredemento realizáronse as seguintes tarefas: 

• Realizouse ou  Estudo de viabilidade do modelo de negocio do proxecto para 
desenvolver. 

• Solicitouse a Certificación Negativa de Denominación ao Rexistro de sociedades 
Cooperativas 

• Redactouse a Acta de Constitución e o proxecto de Estatutos Sociais. 
• Solicitouse a  cualificación previa da Acta e Proxecto de estatutos sociais ante o 

Rexistro de Cooperativas. 
• Solicitouse o  C.I.F. provisional ante a AEAT. 
• Solicitouse a Inscrición rexistral da escritura de constitución no Rexistro de 

Cooperativas. 
• Solicitouse o  C.I.F. definitivo e a alta Censal da cooperativa ante a AEAT. 
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Tamén se atenderon numerosas consultas de emprendedores sobre cuestións relacionadas 
con proxectos de emprendemento de economía social: tramites para constituír unha 
cooperativa, etc. 

Durante o ano 2020 seguirase desenvolvendo o ITENERARIO DO EMPRENDEDOR para a 
posta en marcha de novos proxectos cooperativos como motor de creación de emprego, 
achegando información e asesoramento especializado a desempregados, cooperativistas, 
emprendedores e cidadanía en xeral, e prestando especial atención aos procesos de 
acompañamento de proxectos. 

IncorpIncorpIncorpIncorporación de xuventude á activiadoración de xuventude á activiadoración de xuventude á activiadoración de xuventude á activiade agrogandeira e consolidación das cooperativas e agrogandeira e consolidación das cooperativas e agrogandeira e consolidación das cooperativas e agrogandeira e consolidación das cooperativas 
agroalimentarias de Galiciaagroalimentarias de Galiciaagroalimentarias de Galiciaagroalimentarias de Galicia    

O Consello Europeo do 17 de xuño de 2010 aprobou, a proposta da Comisión, a Estratexia 
Europa 2020 co propósito de converter a Unión Europea nunha economía intelixente, 
sustentable e integradora que goce de altos niveis de emprego, produtividade e de cohesión 
social tras a súa saída da crise. 

A través da convocatoria de subvencións dirixidas a entidades e empresas da Economía 
Social para o desenvolvemento de proxectos destinados á creación de empresas e entidades 
de economía social ou á mellora da competitividade e apoio á consolidación empresarial das 
mesmas —realizada no marco do Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, 
cofinanciado polo Fondo Social Europeo no período 2014-2020, Obxectivo Específico 8.3.1 e 
publicada por CEPES como Organismo Intermedio, o pasado 27 de outubro de 2017— no ano 
2019 realizáronse 2 cursos, cun total 275 horas lectivas e 13 alumnos participantes 

 

 

 

Nº grupos Nome Curso Horas Alumnos 

1 

Incorporación á empresa 
agraria. Orientación 
produtiva Explot. Vacún de 
leite 

250                      11 

1 
Aplicador/manipulador de 
produtos Fitosanitarios.  
Nivel Básico 

 25             11 

2 

 
 
TOTAIS 275         22 
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PROXECTO CEPES “Mellora da competitividade das explotacións de gando vacún de PROXECTO CEPES “Mellora da competitividade das explotacións de gando vacún de PROXECTO CEPES “Mellora da competitividade das explotacións de gando vacún de PROXECTO CEPES “Mellora da competitividade das explotacións de gando vacún de 
leite mediante asesoramento para a redución da Pegada de Carbono e a Pegada da leite mediante asesoramento para a redución da Pegada de Carbono e a Pegada da leite mediante asesoramento para a redución da Pegada de Carbono e a Pegada da leite mediante asesoramento para a redución da Pegada de Carbono e a Pegada da 
Auga”Auga”Auga”Auga”    

O proxecto busca a "Mellora da competitividade das explotacións 
de gando vacún de leite mediante asesoramento para a redución 
da Pegada de Carbono e a Pegada da Auga". No proxecto 
abórdanse aspectos ambientais (produción hipocarbónica, 
xestión de recursos e biodiversidade) nas explotacións lácteas. As 
accións a levar a cabo (período 2018-2020) contribuirán a frear as 
emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEIs), impulsando de 
forma directa o desenvolvemento de iniciativas para un uso 
sustentable dos recursos do territorio. Ao reducir os consumos de 
auga e enerxía actúase sobre uns factores que inciden na 
diminución do quentamento global, á vez que se aumenta a 
produtividade destas granxas e a sustentabilidade do sector 
produtor lácteo. 

No desenvolvemento do proxecto preténdese que os participantes, titulares de granxas de 
leite, teñan un asesoramento individualizado e acaden uns coñecementos mínimos 
imprescindibles para obter unha redución de custos de produción ao baixar os consumos de 
enerxía e auga. Trátase de mellorar a competitividade das explotacións gandeiras que son 
socias de cooperativas agrarias. 

Os axentes de ecoinnovación, están a asesorar aos produtores aplicando e difundindo 
prácticas para as melloras ambientais no proceso produtivo das granxas, repercutindo 
positivamente na sostibilidade da produción láctea. 

Neste segundo ano realizamos a toma de datos en 97 explotacións de diferentes tipoloxías e 
tamaños, nas cooperativas Xallas-Santa Comba, O Rodo e Campodeza.  

Estes datos 
permítennos cuantificar 
as emisións de GEIs e 
os consumos de auga 
nas granxas. Obtívose o 
Quentamento Global 
Potencial (GWP) para 
calcular a Pegada de 
carbono en función da 
produción de leite (kg 
CO2-eq/litro de leite 
producido).  

 

 

O modelo da Pegada da Auga recolle datos de necesidades de auga na granxa, avaliando o 
consumo de auga e outros potenciais impactos relacionados co uso e a contaminación da 
auga nas explotacións. 

Unha vez elaborados os datos, redáctase un informe que servirá para asesorar ás 
explotacións gandeiras sobre o uso eficiente dos recursos e a diminución do consumo de 
auga e enerxía, promovendo, polo tanto, o desenvolvemento sostible. 


