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As cooperativas agroalimentarias son unha 

ferramenta fundamental para salvagardar a 

sustentabilidade económica do sector 

produtor agrario, afrontar o reto 

medioambiental, a acción polo clima, a 

dixitalización e evitar o despoboamento das 

zonas rurais en Galicia. 



 
 

 

 

 

AGACA é a asociación empresarial das cooperativas agroalimentarias para representar, 

defender e fomentar o cooperativismo agroalimentario galego e prestarlle os servizos 

necesarios para facelo máis competitivo. 

AGACA constitúese en 1988, dende a súa creación desenvolveu unha activa presenza 

no escenario agroalimentario galego, español e europeo, defendendo os intereses das 

cooperativas e dos seus socios agricultores e gandeiros, e presentando en todo 

momento alternativas serias, rigorosas e profesionais aos diferentes problemas do 

sector agroalimentario e rural de Galicia. Con sede central en Santiago de Compostela, 

AGACA conta cun Equipo Técnico de 25 traballadores, dispoñendo de oficinas en Lugo 

e Ourense, habendo participado no impulso, fomento, promoción e asesoramento dos 

principais proxectos cooperativos de Galicia dos últimos 32 anos.  

Ten como misión a promoción, vertebración e representación das cooperativas 

agroalimentarias galegas, acompañándoas activamente cara a un modelo competitivo, 

liderando procesos de cambio, participando como axente económico activo e 

asegurando a súa presenza nos ámbitos relacionados coa actividade agrogandeira. 

Xunto con outras organizacións cooperativas do resto de comunidades autónomas 

estamos confederados en Cooperativas Agro-alimentarias de España, que agrupa e 

representa a preto de 3.700 cooperativas de todo o país, permitindo a interlocución e 

a accións de lobby coa administración xeral do Estado e demais organizacións de 

ámbito estatal. Ademais, Cooperativas Agro-alimentarias de España forma parte da 

Confederación Xeral das Cooperativas Agrarias da Unión Europea – COGECA- da que 

actualmente ostenta a presidencia, para defender os dereitos das cooperativas ante as 

instancias europeas. 

Galicia dispón de 200 cooperativas agrarias con actividade relevante, estimándose 

que teñen sobre 31.000 agricultores e gandeiros socios. Unha das características 

especiais das cooperativas agroalimentarias de Galicia é que son propietarias do 100% 

de 36 sociedades mercantís que son xestionadas e gobernadas polo mesmo consello 

reitor da cooperativa propietaria. As cooperativas agroalimentarias galegas facturaron 

en 2018, 1.140.000.000€ e as 36 sociedades mercantís da súa propiedade facturaron 

nese mesmo ano 680.000.000€. Por tanto, o conxunto empresarial das sociedades 

vinculadas coas cooperativas agroalimentarias facturaron aproximadamente 

1.820.000.000€ e deron traballo a preto de 6.000 empregos directos. 

Principais propostas de Cooperativas Agroalimentarias de 

Galicia para os Partidos Políticos que concorrerán ás 

Eleccións Autonómicas 2020 en Galicia 



 
 

Nun contexto xeral de globalización dos mercados nos que existe un gran desequilibrio 

da cadea agroalimentaria como consecuencia da concentración da gran distribución e 

a atomización da oferta, unha gran volatilidade dos prezos das materias primas, xunto 

con reformas da Política Agraria Común (PAC) que reduciron ou eliminaron as 

ferramentas de regulación de mercados, as cooperativas encóntranse nun contorno 

de competitividade crecente, de maior apertura aos mercados, de cambios enormes 

na forma de consumir e, por tanto, tamén na forma de vender. 

Non podemos esquecer o importantísimo papel vertebrador do medio rural que 

supoñen as cooperativas agroalimentarias, fixando poboación e xerando riqueza na 

maior parte das aldeas e vilas de Galicia, erixíndose na maior parte dos casos na 

principal empresa ou unha das empresas máis importante desas localidades. 

A misión fundamental de AGACA é a representación e defensa dos intereses do 

cooperativismo agrario galego. A orixe e o fin dunha organización como AGACA é 

facer valer os seus intereses ante aquelas persoas ou institucións que teñen 

capacidade para tomar decisións que afectan directa ou indirectamente á actividade 

das cooperativas e das súas persoas socias, polo que a acción de representación é a 

misión principal da nosa organización. Adicionalmente a esta faceta representativa, 

AGACA ten como misión a prestación de servizos relacionados coa función principal, é 

dicir, informar, formar e asesorar. 

Por todo iso, demandamos que se modifique a Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello 

Agrario Galego que sentou as bases de interlocución dos Sindicatos Agrarios en 

Galicia. No seu momento, dende AGACA manifestamos ao Goberno da Xunta, e aos 

Grupos Parlamentarios, o noso desacordo coa lei por varios motivos. Pero, 

especialmente, porque esta Lei concentrou toda a representación da produción agraria 

só a través dos sindicatos agrarios, a través do Consello Agrario Galego. Especialmente, 

sería de interese que mencionara a interlocución coas cooperativas agrarias e se 

incluíra a AGACA como membro de pleno dereito do Consello Agrario de Galicia. 

A actual situación é completamente anacrónica é vergoñenta para o conxunto do 

sector agrario de Galicia, que non ten comparación con ningunha autonomía de 

España e mesmo a nivel da Unión Europea. Só en lexislacións de países e áreas non 

democráticos podemos atopar este mesmo nivel de diálogo coa sociedade 

económica e civil, coas cooperativas e o medio rural. Por todo iso propoñemos unha 

política decidida de apoio á representatividade das cooperativas abrindo o Consello 

Agrario Galego a AGACA, para o desenvolvemento da representación e defensa das 

mesmas e dos seus asociados nas políticas públicas relacionadas co sector agrario. 



 
Consideramos imprescindible e necesaria a presenza AGACA como representante das 

cooperativas nos órganos interprofesionais: mesas sectoriais, consellos reguladores, 

indicacións xeográficas protexidas, organismos públicos (C.E.S.), etc..  

Por outra banda, é necesario reforzar o papel das organizacións empresariais como 

primeira liña de apoio ás empresas cooperativas, en especial das máis pequenas, en 

relación coa súa automatización, dixitalización, cambio tecnolóxico e cumprimento de 

requirimentos. AGACA, como entidade representativas das cooperativas 

agroalimentarias e membro do Clúster Alimentario de Galicia, actúa como catalizador 

das empresas sectoriais agroalimentarias e produtores implicados na innovación dixital 

e na promoción do emprendemento tecnolóxico. 

Dende a súa creación, AGACA impulsou importantes proxectos cooperativos, entre os 

máis destacables están: 

 Creación da Central de Compras Cooperativas CECOOP, actualmente integrada 

e liderando a cooperativa suprautonómica DELAGRO. 

 Promotores e fundadores do LIGAL, da IXP Ternera Gallega,...: 

 Acordo Vegalsa/Eroski: dende o 2011, animamos, coordinamos e asesoramos a 

varias cooperativas de horta que comercializan conxuntamente en 

Vegalsa/Eroski. 

 Proxecto CLESA/ACOLACT: dende o 2011, animamos e implicamos a dez 

cooperativas para que se integrasen nun proxecto conxunto para adquirir a 

Planta de Clesa de Caldas de Rei e a correspondente marca comercial. 

 Proxecto UCOGA: dende 2012, animamos e implicamos a sete cooperativas 

agrarias con experiencia en seguros agrarios á creación dunha corretoría 

conxunta de seguros especializada no agro, que logrou estar entre as 5 maiores 

de Galicia en cinco anos. 

 Impulsamos o proxecto Obradoiro/CLUN: no 2014 comezamos a impulsar a 

integración de varias cooperativas, e tras os debates e negociacións do ano 

2015, e as decisións asemblearias do ano 2016, o 1 de xaneiro do 2017 púxose 

en marcha a cooperativa de segundo grao CLUN coa integración de Feiraco, Os 

Irmandiños e Melisanto. 

 Impulsamos a Integración de 5 cooperativas en AIRA: no 2016 realizamos 

estudos previos para a conversión en cooperativa de primeiro grao de AIRA. 

AIRA constitúese como cooperativa de primeiro grao o 30 de xuño de 2017 e 

inicia as actividades integradas en xaneiro de 2018. 

 ... 

  



 
 

 

1º.- FUTURA PAC 2021/2027 

Actualmente está en proceso de negociación unha nova Reforma da PAC que reparte 

anualmente importantes axudas ao sector en Galicia, polo que do seu deseño depende 

gran parte da política agraria de Galicia. De xeito moi resumido, os principios de 

AGACA nesta Reforma son os seguintes: 

 Priorización e maiores apoios a grupos cooperativos e aos seus socios. A PAC 

debe establecer medidas concretas e axudas específicas que fomenten e 

apoien o papel das cooperativas para reforzar a presencia dos agricultores no 

mercado. 

 Revisión da normativa europea da competencia para permitir ao sector crear 

mecanismos de mercados que se anticipen e eviten as crises de prezos. 

 A modulación e limitación das axudas non debería afectar negativamente ás 

cooperativas de explotación comunitaria da terra, que só deberían ver 

limitadas as axudas (Capping) en función do número de socios. 

 O coidado do medio ambiente na nova PAC e as medidas que condicionan o 

pago verde da PAC deben ter en conta que a actividade agrícola e gandeira 

debe seguir sendo viable e rendible para evitar que continúe o abandono. 

 Demandamos contar cunha PAC forte e común, e dotada con orzamento 

suficiente e axeitado para os obxectivos que debe cumprir. 

 Desmantelar a PAC ou renacionalizala terá consecuencias imprevisibles para a 

economía agraria, o medio rural e o medio ambiente. 

 Non hai ferramentas de xestión de mercados, e o sector seguirá estando á 

intemperie e imposibilitado para prever e combater as crises graves de 

mercado. 

 En relación aos aspectos de Innovación da proposta da PAC, vemos positivo 

reforzar o acceso de agricultores e gandeiros á innovación e facilitar os 

investimentos colectivos para cumprir cos retos medioambientais e de cambio 

climático. 

 O Asesoramento aos Produtores será unha liña clave para a mellora da 

competitividade, polo que propoñemos que as cooperativas e as súas 

entidades representativas sexan recoñecidas para a prestacións deste servizo 

de formación e asesoramento. 

 Os incentivos a mozos e mozas son unha prioridade, pero fan falta medidas 

máis audaces e imaxinativas: incentivar que os mozos e mozas se integren en 

cooperativas para asegurar o seu éxito empresarial na explotación. 

2º.- PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 

POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) E DESENVOLVEMENTO RURAL 



 
 Consideramos fundamental a axilización da resolución dos expedientes de 

axuda das diferentes liñas de axuda do PDR e maior dotación de persoal para 

unha xestión administrativa máis axeitada. 

 Normalización das convocatorias anuais das axudas á industria 

agroalimentaria para investimentos en equipamentos e instalacións, coa 

finalidade de que se abran todos os anos. 

 Mantemento e impulso do sistema de Asesoramento a Explotacións, por ser 

unha medida de vital importancia para a Comisión Europea, pero ao que se 

procedeu a facer recortes dun xa reducido orzamento. 

 Mantemento e apoio económico das Agrupacións de Defensa Sanitaria 

Gandeira e das Agrupacións de Sanidade Vexetal, coa finalidade de seguir 

asegurando a cantidade e a calidade da produción galega. 

3º.- MEDIDAS DE APOIO E FOMENTO DA INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

Nestes pasados anos, dende AGACA estivemos a fomentar a integración cooperativa. 

Valoramos moi positivamente a aposta realizada polo Ministerio de Agricultura e de 

varias comunidades autónomas para favorecer a integración comercial das nosas 

cooperativas. En Galicia non só non se apoiaron os procesos de integración de 

cooperativas, senón que determinadas liñas de axudas da Consellería penalizan ás 

cooperativas no momento en que acadan unha determinada dimensión. 

Todos os anos asistimos con preocupación ao reducido compromiso de apoio aos 

investimentos que realizan as Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agrícola 

(CUMAs) e os Parques de Maquinaria das Cooperativas. Dende AGACA consideramos 

que a maquinaria en común é un elemento moi importante de redución de custes das 

actuais explotacións gandeiras. Por tanto, reiteramos a necesidade de que as partidas 

destinadas a esta finalidade deben ser as últimas en verse limitadas nos orzamentos. 

Por todo iso, solicitamos que ás axudas de maquinaria en común poidan acceder 

todas as CUMAs 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 de 2019. 

Ante un mercado aberto, competitivo, globalizado e caracterizado polo desequilibrio 

da cadea de valor, o sector produtor agroalimentario debe ser capaz de estruturarse 

e organizarse, concentrando a oferta e mellorando a comercialización das súas 

producións para reequilibrar así a cadea de valor. A concentración da oferta xunto 

cunha mellor organización e participación da produción na comercialización mediante 

as cooperativas resultará fundamental para defender a rendibilidade das explotacións 

agrarias no mercado. A maior parte da renda dos produtores, o 80% de media, 

procede deste.  



 
Por tanto, solicitamos a posta en marcha dun plan de integración cooperativa e 

concentración da oferta que contribúa a mellorar a posición negociadora dos 

produtores e a reequilibrar a cadea agroalimentaria. As Organizacións de Produtores 

(OPs) contempladas na Reforma de la PAC, poden ser un instrumento de integración 

comercial da produción sempre que estean formadas por produtores e controladas 

por eles, e dotadas de ferramentas de apoio suficientes e se incentiven como figuras 

empresariais eficientes, cunha dimensión relevante no mercado, capaces de defender 

os prezos e as condicións de contratación das producións dos seus socios nun mercado 

cada día más integrado e global.  

En todo caso, é necesario articular en Galicia un sistema de apoio público mediante 

incentivos económicos aos procesos de integración de cooperativas, como na 

actualidade hai en Castela e León, Castela -A Mancha, entre outras comunidades 

autónomas de España, ou a nivel Estatal para as integracións de tipo suprautonómico. 

O cooperativismo agroalimentario necesita estes programas para afrontar una 

reestruturación que lle permita facer fronte aos mercados actuais, aproveitar as 

oportunidades que se xeran ante a demanda crecente nas economías emerxentes e 

cumprir coas demandas que a sociedade nos esixe en termos de seguridade 

alimentaria, calidade, medio ambiente e mantemento da actividade económica nas 

zonas rurais. 

4º.- INCORPORACIÓN DA MOCIDADE Á AGRICULTURA, ÁS COOPERATIVAS E O 

RELEVO XERACIONAL. 

O medio rural galego está sometido a un progresivo envellecemento da poboación no 

sector agrario e gandeiro, polo que existe un claro problema de relevo xeracional, pois 

os máis novos atopan pouco atractivo e pouco remunerado o traballo na agricultura, 

ao que se unen barreiras de entrada ao sector agrario polo alto prezo da terra e das 

explotacións, a escaseza de arrendamentos e o enorme capital necesario para 

emprender a actividade agraria dende cero. 

Por todo iso, propoñemos: 

 Mantemento das políticas de fomento e apoio á incorporación da Mocidade á 

agricultura e incentivo da súa integración como socios das cooperativas 

agroalimentarias de Galicia para poñer no mercado os seus produtos. 

 Potenciación da formación de mozos e mozas como reitores, en xestión 

cooperativa, para formar equipos con visión empresarial. 

 Fomento e incentivo da incorporación da Mocidade aos Consellos Reitores 

das cooperativas. 

 Eliminación das barreiras fiscais na transferencias de dereitos de pagos 

básicos da PAC á mocidade. 



 
 Establecemento de beneficios fiscais na adquisición de explotacións a calquera 

mozo ou moza que se incorpore. 

 Incremento da subvención adicional para mozos e mozas na contratación dos 

seguros agrarios. 

 Favorecer o acceso á terra á Mocidade, priorizando a incorporación 

acompañadas de xubilación. 

5º.- IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO MEDIO RURAL 

Segundo datos de AGACA, preto da metade das persoas das cooperativas 

agroalimentarias de Galicia son mulleres, pero tan só o 22% accede á toma de 

decisións. Por iso, dende AGACA estamos a fomentar un reequilibrio entre a 

porcentaxe de socias e a porcentaxe de mulleres en postos de dirección. 

Entre as proposta que estamos a lanzar dende AGACA, e para as que nos gustaría 

contar con apoio, están as seguintes: 

 Impulsar a constitución e as actividades da asociación de directivas de 

cooperativas agroalimentarias ligadas a AGACA Nós, as Mulleres. 

 Realizar un diagnóstico actualizado da participación da muller no rural. 

 Fomento da cultura emprendedora e motivadora da muller no medio rural a 

través de programas formativos, de tal xeito que impulsemos a mellora das 

explotacións das mulleres socias realizando actividades concretas de mellora e 

asesoramento técnico constante. 

 Incorporación de Nós, as Mulleres, aos organismos consultivos da comunidade 

autónoma de Galicia, para o asesoramento de programas, proxectos, plans, e 

promoción de accións no contorno da igualdade de xénero en Galicia. 

 Non obstante, non estamos a favor das políticas de cotas de xénero nin que se 

establezan criterios de admisibilidade (pero si de priorización) nas axudas ás 

organizacións empresariais en función da súa maior ou menor presenza de 

mulleres nos órganos de goberno das mesmas. 

AGACA leva moitos anos fomentando a presenza da muller nos consellos reitores, pero 

este proceso de cambio é lento, xa que require de grandes doses de sensibilización, 

formación e relevo, onde homes e mulleres son os que teñen que dar pasos ao fronte 

para formar parte dos postos de toma de decisións. Nos primeiros estudos feitos por 

AGACA hai unha década, só un 12% de mulleres formaban parte do consello reitor das 

cooperativas. Dez anos despois logramos acadar o 22%, un importante crecemento. 

Por iso cremos máis importante incentivar ás cooperativas a que incorporen mulleres 

nos consellos reitores das mesmas que esixir unha determinada cota de mulleres nos 

órganos sociais. 

6º.- POLÍTICAS PARA LOITAR CONTRA O DESPOBOAMENTO DO RURAL 



 
É responsabilidade de todos buscar solucións ao despoboamento do rural. Toda aposta 

por potenciar o agro e a gandería, así como a industria agroalimentaria, é unha das 

máis evidentes vías de solucións ao despoboamento rural. Neste senso, as 

cooperativas están presentes en numerosos municipios galegos, cun importante 

arraigo ao territorio.  

Pero, somos coñecedores de que se escoitan críticas polo trato diferenciado que as 

Administracións dan puntualmente ás cooperativas agroalimentarias en relación a 

outros modelos de empresa, considerando que se xera unha indebida situación de 

privilexio para aquelas e unha desvantaxe competitiva para o resto de empresas que 

concorren ao mercado. Descoñecen a realidade do modelo cooperativo e os valores 

que lexitiman o seu trato diferenciado. Nas cooperativas, a primacía é das persoas 

sobre o capital, o interese xeral do colectivo sobre o interese particular de cada socio, 

o control democrático da actividade exercido polos agricultores socios, a porta aberta 

á entrada de novos socios ou a redistribución dos beneficios entre os socios en 

proporción á súa participación na actividade cooperativizada. Beneficios que sempre 

quedan no propio territorio e nunca se deslocalizan. 

Estes valores están lexitimados polo artigo 129 da Constitución Española que 

establece a obriga dos poderes públicos de fomentar, mediante unha lexislación 

axeitada, as sociedades cooperativas. Por iso, as cooperativas temos unha lexislación 

específica, un réxime fiscal propio e un tratamento diferenciado nalgunhas axudas 

públicas dirixidas ao sector agroalimentario. Pola contra, non esquezamos que as 

cooperativas tamén teñen limitacións e contraprestacións que deben realizar para 

manter a súa esencia: dotacións obrigatorias a fondos irrepartibles, limitacións ás súas 

operacións con terceiros, restricións á hora de actualizar o valor das achegas ao capital 

social ou normas singulares en caso de disolución e liquidación da cooperativa que 

impiden o reparto das plusvalías patrimoniais xeradas co paso do tempo. 

O cooperativismo agroalimentario configúrase coma unha empresa colectiva, 

resultante da agrupación de centos ou miles de empresarios agrarios individuais que 

se unen para defender mellor os seus intereses, captar o maior valor engadido posible 

das colleitas, dar seguridade aos agricultores á hora de poñer os seus produtos no 

mercado, producindo un efecto regulador no mercado tanto no valor das materias 

primas que achegan como na adquisición dos insumos necesarios para exercer a súa 

actividade (pensos, adubos, etc.). Que sería da agricultura e da gandería, sen as 

cooperativas? Algúns exemplos temos en determinadas comarcas galegas e os 

resultados non son precisamente bos. 

As cooperativas permiten optimizar os cartos destinados ás axudas públicas. Mentres 

que o empresario individual accede ás axudas públicas para o seu lexítimo beneficio, 

propio e individual, a empresa cooperativa, aínda accedendo a maiores importes de 

axuda, os seus beneficiarios serán os centos ou miles de socios empresarios agrupados 



 
en torno á empresa común. Un euro de subvención concedido a un empresario 

individual supón en proporción máis axuda que ese mesmo euro concedido a unha 

cooperativa formada por centos ou miles de agricultores socios. E con esta mesma 

lóxica pero levada máis aló, xustificaríase que se incentivasen de maneira singular 

aqueles proxectos realizados por cooperativas que dan un paso máis no compromiso 

pola integración empresarial, como así sucede noutras Comunidades Autónomas. A 

máis integración, maiores agricultores beneficiarios e maior eficiencia na utilización 

das axudas públicas. Nada máis lonxe da realidade considerar tales singularidades 

como privilexios do modelo cooperativo fronte a outros modelos de empresa. É a 

expresión do tratamento diferente, que merecen realidades diferentes. 

7º.- ACTUACIÓNS SOBRE A ESTRUTURA DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS EN GALICIA 

Un aspecto clave no sector primario de Galicia é a actual estrutura das explotacións 

agrarias de Galicia, onde destacan a microparcelación, o minifundismo endémico e as 

enormes dificultades para o acceso á terra. O noso rural caracterízase por 

minifundismo, fragmentación da propiedade, explotacións extremadamente 

pequenas, caída constante do número de explotacións e dos activos agrarios e 

incluso descenso da superficie agraria útil (S.A.U.). Todas estas características 

alimentan un abandono crecente que se amosa como imparable.  

Hai un aspecto que consideramos clave neste diagnóstico: sen explotacións agrarias 

viables, con suficiente superficie agraria para que sexan competitivas, as 

cooperativas e o agricultor non teñen futuro. Por iso, consideramos que, entre outras 

cousas, é necesario realizar unha ordenación da S. A. U. en Galicia que sexa de 

aplicación mediante normas obrigatorias de uso da superficie agraria. Consideramos 

fundamental que dende as Administracións se articulen os mecanismos que 

mobilicen as terras baldeiras, que dinamicen a súa compra, permuta e/ou 

arrendamento. Galicia non pode permitirse o estrago de non utilizar na produción 

agraria a escasa superficie agraria útil de que dispoñemos. Ademais, estas medidas 

deben estar acompañadas pola realización áxil e efectiva da concentración parcelaria 

nas comarcas cun alto potencial agrario e de producións de futuro. 

  



 
 

 

 

1º.- A GANDERÍA DE GALICIA 

Galicia dispón dunha importante cabana gandeira, altamente recoñecida polo elevado 

nivel de calidade dos alimentos resultantes da produción gandeira. Máis do 60% da 

Producción Final está relacionada coa gandería, onde o sector lácteo ocupa un lugar 

moi destacado, xa que supón preto do 40% da produción láctea do Estado. Non 

obstante, estamos preocupados polos cambios normativos e sociais que nestes últimos 

anos se están a producir e que afectan dun xeito directo á nosa gandería. 

Preocúpanos a presión mediática e mala imaxe social que difunden os mal chamados 

defensores dos animais (ou Animalistas). En AGACA entendemos necesario que 

dende a Xunta de Galicia se propicie unha estratexia coordinada e conxunta de 

defensa da imaxe das producións e alimentos gandeiros postos en entre dito por estes 

colectivos sociais sen base técnica nin científica.  

Neste senso, dende o Equipo Técnico de AGACA impulsamos a certificación de 

Benestar Animal nas diferentes producións gandeiras. Galicia debe ser pioneira na 

diferenciación e certificación no mercado das nosas producións gandeiras. As 

cooperativas están dispostas a colaborar na organización, transformación e 

comercialización das producións certificadas, tanto das carnes como do leite. Dende 

AGACA estamos a impulsar varias certificacións, pero resultan necesarios os apoios 

públicos para defender a gandería de noticias falsas.  

Entendemos que unha ferramenta fundamental para viabilizar as explotacións de cara 

aos cambios sociais é seguir mellorando a calidade das nosas carnes, por iso as 

cooperativas agrarias socias de AGACA teñen un enorme interese no 

desenvolvemento e impulso do Servizos de Aconsellamento ás Explotacións 

Gandeiras, para aproveitar as axudas da PAC para impulsar explotacións gandeiras 

sostibles. 

Increméntase a desaparición de explotacións gandeiras en extensivo (vacún, ovino, 

cabrún, cabalar), normalmente localizadas en zonas de elevado nivel de 

despoboamento rural, polos excesivos danos causados polo lobo aos rabaños. É 

fundamental que nas políticas públicas se prioricen a actividade económica das 

explotacións gandeiras e se controlen certas especies, como o lobo, xabaril, corvidos, 

... ponderando o número de animais salvaxes que poden convivir no territorio, e 

evitando o despoboamento rural. 

PROPOSTAS DE CARÁCTER SECTORIAL 



 
Especialmente dende as explotacións de vacún de leite, hai unha demanda crecente 

dun maior control da poboación de xabaril e de córvidos, para limitar e reducir os 

actuais danos que causa en colleitas de millo, entre outros. 

2º.- SECTOR DE VACÚN DE LEITE 

Para AGACA é importante continuar co desenvolvemento do chamado “ACUERDO 

PARA LA ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE 

VACUNO DE LECHE, asinado en Madrid o 23 de setembro de 2015, e adaptar a 

normativa do “Paquete Lácteo” para tratar de poñer en marcha mecanismos que 

regulen a volatilidade do sector lácteo e corrixan os abusos comerciais que uns 

operadores efectúan sobre outros, xerando unha confrontación sectorial entre os 

operadores (gandeiros, cooperativas, industria, e gran distribución) que bloquea as 

relacións profesionais no sector.  

Urxe modificar ao novo Real Decreto do Paquete Lácteo, para reducir o volume de 

leite necesario para constituír unha Organización de Produtores, a 40.000 t e 

contemple apoios xurídicos claros a favor de OPs de carácter económico e fixe un 

control dos primeiros compradores lácteos para evitar abusos dos mesmos. 

No sector lácteo débense seguir impulsando as medidas necesarias para facer da 

produción e transformación láctea un sector viable, unha vez que xa teñen 

desaparecido as cotas lácteas e estamos nun mercado globalizado. Neste senso, 

resultará clave dispoñer de industria láctea transformadora propiedade da produción 

a través de cooperativas, tal como teñen outras Comunidades Autónomas (Asturias, 

Andalucía,...) e países máis competitivos (Francia, Holanda, Dinamarca, Alemaña,...) 

Por outra banda, o sector lácteo galego debe procurar a recuperación do liderado 

estatal deste sector. AGACA está disposta a colaborar neste obxectivo, xa que as 

cooperativas teñen unha alta participación no mesmo. 

O fundamental é que teñamos unhas explotacións gandeiras e un sector 

transformador competitivo e vinculado cos intereses produtivos de Galicia que nos 

permita afrontar a globalización do sector. Non debe esquecerse que Galicia apenas 

ten industria transformadora con toma de decisións no noso territorio. Deben 

aproveitarse as oportunidades que xurdan para recuperar posicións mediante 

iniciativas transformadoras viables e con capacidade de xestión que vaia na dirección 

de dar participación ós gandeiros na comercialización por vía cooperativa. 

Tal como xa se comentou, resulta clave favorecer a incorporación dos mozos e 

continuar apoiando e facilitando os procesos de reestruturación do sector, sempre sen 

esquecer as medidas de apoio aos procesos de produción diferenciada e de 

certificación da calidade. 



 
Tamén son necesarios apoios decididos aos procesos de concentración de 

explotacións ou agricultura de grupo, ás compras conxuntas de maquinaria en 

réxime cooperativo, así como impulsar os servizos colectivos de todo tipo 

(substitución, xestión técnica e económica, alimentación, sanidade,...) a través das 

cooperativas. 

3º.- SECTOR VACÚN DE CARNE 

Galicia produce un 16% do Vacún de Carne do Estado, que tradicionalmente foi unha 

das principais actividades do noso medio rural. Por iso, Galicia segue a recoñecerse nos 

mercados polas calidades das súas carnes de vacún.  

Dado que hai moitos gandeiros que abandonan a produción de leite, consideramos 

importante fomentar que as cooperativas de leite traten de incorporar os 

reconvertidos do leite en vacún de carne á actividade e organización cooperativa. En 

xeral, son gandeiros pouco profesionais, que por libre poden alterar o normal 

desenvolvemento do mercado. Por iso, é necesario potenciar a fidelidade dos 

gandeiros de vacún de carne ás cooperativas e potenciar a agrupación das 

cooperativas en proxectos industriais de transformación. É necesario asociar os 

gandeiros individuais en cooperativas comercializadoras de xatos. O apoio á 

comercialización dos animais vivos por circuítos transparentes posibilita que os 

gandeiros aposten por este sector. É necesario apoiar esta aposta cooperativa para dar 

transparencia ao mercado do vacún de carne. 

Consideramos que Galicia debe liderar a imaxe de carne de calidade e máxima 

garantía. O Consello Regulador das IXPs de Carne de Vacún de Galicia que integra as 

Indicacións Xeográficas Protexidas Ternera Gallega e Vaca Galega/Boi Galego, 

encárgase da súa xestión e control e debe abandeirar a imaxe da carne de vacún 

galega. Finalmente, consideramos que se debe incentivar a produción de “xatos de 

cruce industrial” nas explotacións lácteas mediante o uso de seme sexuado que 

complementen os ingresos das explotacións de leite. 

4º.- SECTOR GANDERÍA INTENSIVA: AVES, OVOS, COELLOS, PORCINO, ... 

Galicia non dispón de excesivos recursos naturais (superficie agraria útil) que 

posibiliten a diversificación produtiva, polo que resulta imprescindible que dende as 

Administracións se apoie a gandería intensiva, ou sen terra, como un factor xerador 

de riqueza fundamental nas comarcas de recursos agrarios máis limitados. 

Por iso, solicitamos máxima cautela na aplicación das normativas sobre o benestar 

dos animais e ordenación das explotacións, que non poden converterse nunha 

imposición que termine por facer imposible a competencia en custos de produción dos 

nosos gandeiros e das nosas cooperativas. 



 
Galicia conta con cooperativas en gandería intensiva que ocupan os primeiros postos 

empresariais, tanto a nivel estatal como sectorial. Por iso, é necesario seguir apoiando 

as cooperativas de gandería intensiva. Puntualmente, é necesario apoiar aos sectores 

de gandería intensiva que pasan por dificultades diante da grande volatilidade do 

mercado, como sucede periodicamente coas producións intensivas de porcino e coello. 

Neste senso, debemos ter presente que Galicia posúe características excepcionais 

para certas producións intensivas que debemos aproveitar, e debemos procurar 

adaptar os Plans de Mellora ás circunstancias de cada unha das producións. 

5º.- SECTOR VITIVINÍCOLA  

Consideramos necesario impulsar a comercialización dos nosos 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 de 

inmediato 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, 

especialmente 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 (DOs) 

actuais cara a 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. Débese apoiar as 

cooperativas como entidades estabilizadoras do mercado nas actuais denominacións 

de orixe, por ser 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. 

É importante combater a economía somerxida e o viño sen etiquetar. Para iso, hai 

que valorar a posibilidade de actualizar os rendementos produtivos das diferentes 

variedades e DOs coa finalidade de combater a economía somerxida e a 

comercialización do viño sen etiquetar que xeran no mercado os excedentes de 

rendementos, e outras prácticas. 

Urxe actuar de inmediato no 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 as adegas cooperativas poidan realizar Plantacións Comunitarias ou 

Conxuntas.  



 
6º.- SECTOR HORTOFRUTÍCOLA, FLORICULTURA, PLANTA ORNAMENTAL, MEL... 

Consideramos que é un sector alternativo e/ou complementario ás pequenas e 

medianas explotacións agrarias que abandonan as producións gandeiras, e por tanto, 

con moita capacidade de crecemento. Por iso, entendemos como fundamental apoiar 

a incorporación de desempregados ou persoas interesadas na produción de horta, 

flor e mel como socios de cooperativas. 

Debemos lograr que o que se comercialice como produtos da horta galega teña todas 

as garantías hixiénicas e sanitarias e estea normalizado e tipificado como corresponde 

a unha horticultura moderna. Consideramos de interese poñer en marcha axudas para 

a constitución de Polígonos Agrarios (concentracións de explotacións máis 

dimensionadas) que faciliten e posibiliten a incorporación de desempregados nesta 

actividade, logrando un mínimo de 4.000 m2 baixo plástico e outro tanto ao ar libre 

por agricultor, seguindo o modelo da Orde do 20 de maio de 1999 e en colaboración 

coa Consellería de Traballo. Este tipo de accións poden ser fundamentais para 

comarcas agrarias con serios problemas de despoboamento. 

7º.- SECTOR SUBMINISTRACIÓNS E SERVIZOS ÁS EXPLOTACIÓNS 

Cada día que pasa apreciamos que se incrementa o peso dos inputs e servizos no 

resultado económico das explotacións, que hai unha crecente concentración dos 

abastecementos en poucas empresas, que se produce unha maior sofisticación e 

incremento de prezos na maquinaria agrícola, que a dimensión das explotacións é 

baixa, que falta relevo xeracional,…  

Neste senso, a presenza de cooperativas fortes en abastecementos e servizos é 

garantía dun mercado estable, transparente e moi competitivo. Sirva como exemplo 

en negativo a escasa presenza das cooperativas no sector de carburantes en Galicia 

(10% menos que no resto de España) e a gran presenza dos oligopolios do sector, o 

que xera que Galicia teña os carburantes máis caros que outras autonomías. 

É urxente combater a “competencia desleal” dos operadores do sector que 

subministran materias primas, dado que desincentiva o asociacionismo. 

Especialmente as irregularidades fiscais, e as fraudes en calidades (nivel de 

concentración de substancias activas, humidades,...) e cantidades (pesadas, kg por 

saco,...). Neste senso, vemos necesario que as Administracións asuman a necesidade 

de centrar os seus esforzos en programas de apoio ás cooperativas na posta en marcha 

de subministracións de inputs de calidade e de total seguridade para os socios 

(¡vixilancia especial cos produtos milagre!), parques de maquinaria en común, 

asistencia técnico-económica e medioambiental ás explotacións (ATRIAS, ADVs, ADSG), 

seccións de cultivo, formación e servizos de substitución en explotacións, etc. 

  



 
 

 

1º.- MEDIO AMBIENTE, BENESTAR E CAMBIO CLIMÁTICO 

Este é un momento crítico para o noso sector cooperativo agrícola, gandeiro e 

agroindustrial, xa que afrontamos retos sen precedentes na forma en que ofrecemos 

os produtos agrícolas e gandeiros aos nosos clientes e consumidores, dado que outros 

actores están cada vez máis a asignarnos a tarefa de garantir que os nosos sistemas de 

produción reflictan os valores que agora máis valoran (medio ambiente, benestar 

animal, ...). Aínda que poida ser tentador, o sector non ignora o Cambio Climático, nin 

pasou a dicir que o sector agrogandeiro non o provocou e que non necesita adaptar as  

prácticas. É obvio que agora hai que facer un traballo profesional para garantir que 

nunca nos poidan acusar de engadir algo ao problema do clima. De feito, débese 

demostrar que somos unha parte clave da solución, e agardamos apoios e axudas para 

facelo. 

Este é o reto polo cal se deben adoptar novas tecnoloxías e prácticas para poder 

mellorar a eficiencia de produtores e agroindustria, reducindo a pegada ambiental. 

Todos somos conscientes de que diversos grupos da sociedade cuestionan cada vez 

máis o consumo de carne e de produtos lácteos. Sabemos que se centran no medio 

ambiente, pero tamén no benestar animal e o sector debe responder co apoio da 

Administración. As campañas publicitarias poden incluso pintar as prácticas gandeiras 

normais de xeito negativo, polo que se debe traballar moi duro co apoio da 

Administración para asegurar que todos os aspectos das tarefas gandeiras traten aos 

animais con respecto e para garantir que o seu benestar non se vexa comprometido 

de ningún xeito. Nos dous casos é necesaria unha "resposta do sector no seu 

conxunto". Para iso, pensamos que a produción de lácteos e carne deben ser tratados 

como un sistema económico circular integrado, e as Administracións deben axudar a 

que os produtores apliquen as prácticas atenuantes de emisións de gases que 

pasarán a formar parte dos custes de produción, a compensar no prezo final polo 

consumidor. A selección de obxectivos ambientais será fundamental no marco da nova 

PAC, e a agroindustria tamén terá que desempeñar o seu papel, polo que é necesario o 

seu punto de vista. 

O que nos diferencia ás cooperativas é que repartimos os nosos beneficios entre os 

socios, somos empresas implantadas no territorio, non nos deslocalizamos, creamos 

riqueza no contorno, evitamos o despoboamento do rural, ofrecemos innovación, 

formación e asesoramento e, en definitiva, detrás dunha cooperativa hai moitas 

pequenas explotacións que sen o apoio da súa empresa non poderían subsistir. As 

cooperativas que entendemos a sustentabilidade dende os ámbitos económico, social 

e ambiental, imos máis alá doutros operadores, e isto debe ter axuda pública. 

PROPOSTAS DE CUESTIÓNS HORIZONTAIS 



 
Solicitamos a todos que, no intre de lexislar,  tomen en consideración as propostas do 

sector agroalimentario, que sempre deberán estar encamiñadas a compatibilizar dun 

xeito racional e sostible a actividade agroalimentaria e a conservación da natureza, 

xa que aquela actividade forma parte desta. Ademais, será necesario que se doten de 

fondos necesarios para axudar ás explotacións e cooperativas a adaptar os seus 

sistemas produtivos á evolución normativa medioambiental, cada vez máis complexa 

2º.- SEGURIDADE ALIMENTARIA, CALIDADE E CONSUMO 

 A seguridade alimentaria é un dos piares básicos da produción, polo que é moi 

importante que se poñan en valor todas as condicións de produción que en 

moitas ocasións non chegan ao consumidor final dos alimentos. Por iso, 

consideramos moi necesario que se realicen campañas de difusión dirixidas 

aos consumidores para que coñezan todos os controis que se realizan, as 

normativas que se compren e o alto nivel de seguridade alimentaria co que se 

produce na Unión Europea. 

 Pero, unha situación que debe corrixirse é a relacionada coas esixencias aos 

produtos alimenticios importados de países terceiros, fóra da Unión Europea, 

que veñen de cumprir unha normativa moi laxa nos países de orixe, o que lles 

permite comercializar os alimentos a prezos moi por debaixo da marxe de 

rendibilidade dos produtos locais. Por tanto, esiximos un maior control e 

vixilancia sobre os produtos agroalimentarios importados e que compiten 

directamente cos produtos de Galicia. 

 En relación co etiquetado, consideramos que sería de interese unha 

simplificación da normativa e a mellora dos sistemas de comunicación ao 

consumidor sobre as características e propiedades dos alimentos. 

 Consideramos importante realizar un plan ambicioso de información ao 

consumidor sobre os produtos alimenticios que están amparados polas 

diferentes figuras de calidade alimentaria que, en moitos casos, están 

relacionadas con produción locais. 

3º.- SEGUROS AGRARIOS 

O Sistema de Seguros Agrarios Combinado estase a converter nun piar fundamental da 

política agraria en Galicia e, por tanto, unha prioridade para o departamento agrario 

da Xunta. Por iso, consideramos necesario que se poña a disposición do sector 

agroalimentario dende o principio un orzamento axeitado que dea estabilidade ao 

sistema, buscando a universalización da contratación con medidas que eviten o 

abandono do seguro ou o abandono de coberturas motivado polo seu alto custe, ao 

carecer das axudas axeitadas, e se eliminen os recortes aplicados anos atrás. 

4º.- FORMACIÓN AGROALIMENTARIA E RURAL. 



 
Preocúpanos o escaso nivel de formación continua que se está a desenvolver no 

contorno agrario e rural. Consideramos que a maioría da formación estase a 

desenvolver en ámbitos urbanos e industriais. Neste senso, consideramos necesario 

facer unha reformulación da formación agraria, de xeito que chegue a un maior 

número de profesionais, coa calidade requirida dos novos tempos. 

Creemos necesario axudas para a formación e cualificación dos reitores e directivos de 

cooperativas. É necesario mellorar a calidade da función directiva dos consellos 

reitores das cooperativas, como clave para a competitividade das mesmas. Cremos 

que as administracións públicas non están a investir nada en Galicia nesta materia, 

polo que se dificultan os procesos de mellora profesional dos consellos reitores, 

directivos e técnicos de cooperativas. 

En definitiva, as axudas de formación dependentes do PDR ou dos fondos de 

formación dependentes da Consellería de Economía, Emprego e Industria son 

insuficientes para as cooperativas agroalimentarias, polo que se necesita 

incrementar a dotación orzamentaria, pero, ademais, é necesario abordar un plan de 

formación específico de consellos reitores, directivos e técnicos de cooperativas para 

abordar con éxito os retos inmediatos do futuro.  

5º.- LEXISLACIÓN E MOVEMENTO COOPERATIVO 

 Revitalización do Consello Galego de Cooperativas 

a) Dotación orzamentaria. Tal e como viña acontecendo ata o ano 2014, en que 

desaparece, o Consello Galego de Cooperativas contaba con partida orzamentaria 

propia no seo da Subdirección. Queremos que esta dotación volva existir. Tal e 

como se establece no artigo 14 do DECRETO 25/2001, de 18 de xaneiro que regula 

o seu funcionamento. Esta dotación será destinada á elaboración dun plan de 

actuación anual para actividades de fomento e difusión do cooperativismo, así 

como para outras necesidades que se estimen dende o Consello, recuperar o portal 

web de “Cooperativasdegalicia”, crear web específica, redes sociais, etc.      

b) Liquidación de Cooperativas. É preciso levar a cabo o proceso de liquidación 

daquelas cooperativas que están sen actividade ou que teñen sen rematar dito 

proceso, tal e como aparece recollido na Estratexia Galega de Economía social. 

c) Débense articular fórmulas para o emprego dos fondos irrepartibles que se 

depositan no Consello Galego de Cooperativas. 

 Reforma da Lei de cooperativas. É preciso levar a cabo unha profunda e 

consensuada reforma da Lei de Cooperativas de Galicia transformando a norma 

nunha ferramenta, e non nun impedimento.  

 Modernización do Rexistro de Cooperativas:  



 
a) activando o Rexistro telemático que permita a presentación de documentos, 

solicitudes, etc. 

b) unificando os procesos e procedementos, nas distintas sedes rexistrais 

c) actualización de datos das cooperativas desde o depósito de contas anuais. 

d) acceso a datos actualizados de estatísticas e datos de situación do 

cooperativismo galego 

e) realizar algunha intervención ou acordo co Colexio Notarial de Galicia, para que 

as notarías melloren os procedementos e a realización das escrituras dos distintos 

procesos afectos ás cooperativas, así como na aplicación da bonificación na 

prestación do servizo. 

 Apoio á consolidación das cooperativas. 

a) Con liñas de apoio a procesos de mellora e consolidación como fonte de 

creación e mantemento de emprego, fortalecemento do tecido empresarial e 

crecemento socioeconómico. Fomento da intercooperación e da fusión de 

cooperativas. 

b) Plans ou liñas de apoio a procesos de recuperación de empresas. Aplicación das 

liñas de financiamento do programa APROL, eliminando a esixencia de proceder do 

desemprego. 

c) Plans ou liñas de apoio a procesos de relevo xeracional. 

 Reforma da Lei 20/1990, de Réxime Fiscal das Cooperativas. Dende 1990 as 

cousas cambiaron moito, a tributación tamén. A obsolescencia desta norma 

xera importantes incertezas e inseguridade xurídica, ademais de ter perdido 

boa parte do seu efecto de fomento, polo que urxe reformar. 

6º.- ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA REGULADORA DAS SOCIEDADES AGRARIAS DE 

TRANSFORMACIÓN (SATs) 

Estimamos necesario actualizar esta normativa, que se rexe polo RD 1776/1981 e a 

Orde de 14/09/192: concreción normativa supletoria, trámites para legalización de 

libros, posibilidade de exercer actividades fóra das recollidas no artigo 1º do RD 

1776/1981 ... 

7º.- FISCALIDADE AGRARIA, RÉXIME DE AUTÓNOMOS DA SEGURIDADE SOCIAL E 

AXUDAS A COOPERATIVAS 

FISCALIDADE DEPENDENTE DA A.E.A.T. 



 
 Ante a aplicación tributaria das axudas de incorporación, AGACA solicita unha 

reconsideración da lexislación tributaria por ter un impacto negativo no relevo 

xeracional e no acceso de mozas e mozos á actividade agraria. 

 Eliminación do imposto de transmisión das granxas familiares de pais a fillos, 

incluídos os Dereitos de Pagos Básicos da PAC; así como os casos de cambio de 

titularidade de explotacións entre cónxuxes en réxime de gananciais. 

 A posibilidade de aplicar a Inversión do Suxeito Pasivo na aplicación do 

Imposto do Valor Engadido no sector agrario, cando unha explotación realiza 

grandes investimentos. 

 Solicitamos unha redución do Imposto sobre Bens Inmobles que penaliza as 

construcións secundarias de agricultores e gandeiros. 

RÉXIME DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

 Solicitamos que as axudas de familia e de veciñanza, tradicionais no sector 

agrario de Galicia, non se vexan obrigadas a altas na Seguridade Social nin 

implicadas na tributación fiscal. 

 Que a obrigatoriedade de cotizar como Autónomos á Seguridade Social se 

estableza en función dos seus rendementos netos reais, non axustándose á 

realidade a actual cotización por rendementos brutos. 

 Que se adapte a cotización ás horas de xornais efectivamente traballadas en 

función do tamaño da explotación. 

 Que sexa posible cotizar á Seguridade Social como Autónomos parcialmente, 

en función das horas efectivamente traballadas en cada mes do ano, pois tal 

como está actualmente a lexislación obrigaríanos a cotizar un mes enteiro 

aínda que só se traballen unhas horas. 

AXUDAS A COOPERATIVAS 

 Consideramos moi importante incrementar a dotación orzamentaria das 

axudas para os investimentos en maquinaria en común en CUMAs e 

Cooperativas con Parques de Maquinaria. Consideramos que a maquinaria en 

común é un elemento moi importante de redución de custes das actuais 

explotacións gandeiras. Por tanto, reiteramos a necesidade de que as partidas 

destinadas a esta finalidade deben ser as últimas en verse limitadas nos 

orzamentos 

En Santiago de Compostela a 13 de xaneiro de 2020 

 

 

 


