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Resumir nun folio a actividade desenvolta ao longo de 

todo un ano é un obxectivo difícil de acadar, pois obriga   

a dar prioridades e concentrar en poucas liñas as 

actividades desenvoltas polos representantes, directivos e 

traballadores da entidade. 

Creo que, antes de entrar no detalle, é necesario 

comentar a evolución xeral que apreciamos nas 

cooperativas agroalimentarias de Galicia ao longo do 

2021. Todo apunta a que as rendas dos agricultores e 

gandeiros que son socios empeoraron polo importante 

incremento dos custos de alimentación animal, carburantes, fertilizantes... Os 

prezos tamén se incrementaron e as producións tamén creceron, pero ambos 

os incrementos non foron de xeito suficiente. Cunha maior presenza das 

cooperativas no sistema de transformación e comercialización dos alimentos, 

seguro que os prezos terían sido outros. Pola contra, debemos manifestar a 

satisfacción xeral polos importantes investimentos que a industria 

agroalimentaria está a facer en Galicia, antesala dunha maior competitividade 

na subministración de produtos agrarios e gandeiros. A pesar da situación da 

contorna, no eido cooperativo agroalimentario o 2021 foi un ano de 

consolidación e fortalecemento en tódolos sectores. 

Xa no ámbito de AGACA, o 2021 foi un ano pleno de actividades. Merece un 

lugar destacado comentar tódalas actividades desenvoltas no marco dos 

proxectos comunitarios, onde seguimos a traballar nas actividades do Interreg-

Sudoe AGROSMARTglobal centrado na internacionalización dixital, nos 

proxectos POISES/CEPES centrados en impulsar a creación de novas 

cooperativas, de reducir a pegada de carbono e facer máis competitivos aos 

socios ou de formar e fomentar a incorporación á actividade agraria. O H2020 

Go-Grass centrado no aproveitamento dos usos da herba avanzou de xeito 

importante, así como os Erasmus+ centrados no traballo autónomo (Gig 

Economy), na monetización do valor social (AgriCoopValue) e nas novas 

necesidades profesionais do sector agroalimentario (Fields) avanzaron no 

deseño de novas ferramentas, apoios e análises para as cooperativas e os 

seus socios. Con financiamento do Feader, AGACA colabora con outras 

entidades en desenvolver proxectos innovadores en apoio de cooperativas e 
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producións (horticultura en extensivo, faba de Lourenzá) ou no 

desenvolvemento de sistema de xeolocalización de terras para uso 

agrogandeiro. 

En colaboración coa Rede Eusumo, da consellería de Emprego e Igualdade, 

desenvolvéronse Manuais sobre o Marco Normativo das Cooperativas, 

Memorias de RSE e cursos de formación en cooperativismo en aspectos tan 

variados como: novas oportunidades de negocio no medio rural, novas 

certificacións ambientais, igualdade de oportunidades, montes veciñais en man 

común... Tamén se desenvolveu un Convenio de Asistencia Técnica en 

colaboración co Ministerio de Agricultura onde se abordaron aspectos tan 

importantes como a implantación da GLOBALG.A.P. en fábricas de pensos das 

cooperativas ou unha análise da intercooperación no sector lácteo, entre outras 

actividades.  

Xa para rematar, iniciamos un curso de formación para desempregados en 

colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade e diferentes 

colaboracións coa lanzadeira de empresas do Clúster Alimentario de Galicia. 

Remato co meu agradecemento a todos os que seguen confiando en AGACA e 

traballando arreo para fortalecer a economía social do noso medio rural e áa 

creación de emprego estable, hoxe máis necesario que nunca. 

 

 
Santiago, febreiro do 2022. 
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1. PERFIL E ESTRUTURA DA UNIÓN DE COOPERATIVAS 
 

A Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, 

AGACA, fundada en 1988, é a organización que representa ao cooperativismo 

agrario da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto no ámbito da súa 

conxuntura económica, empresarial e social, como no da dimensión humana e 

profesional dos socios. 

Na faceta institucional destaca a súa presenza nos foros onde se tratan os 

intereses do cooperativismo a nivel estatal e internacional, sexa de xeito 

directo, sexa a través da súa participación en organizacións representativas a 

nivel de España (Cooperativas 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. 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 33 anos de experiencia e unha posición de 

recoñecemento e de respecto social. 

A nosa sede central atópase no concello de Santiago: 
 

AGACA 

Rúa Tomiño, 22-Entresollado 

15703 - Santiago de Compostela – A Coruña 

E-mail: agaca@agaca.coop 

www:agaca.coop 

Teléfono: 981 584 783 

mailto:agaca@agaca.coop
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Tamén temos oficinas en Lugo e Ourense. 
 

AGACA - LUGO AGACA - OURENSE 
 

Rúa Poeta Noriega Varela, 30-Ent.  Rúa Bedoia, 7-2º Of.1 

27004 - Lugo     32004 - Ourense 

agacalugo@agaca.coop    agacaourense@agaca.coop 

Teléfono: 982 201 514    Teléfono: 988 242 481 

 

Durante o ano 2021, período cuberto por esta memoria, non houbo cambios 

significativos na estrutura nin na propiedade da organización. Porén, tal como 

corresponde a unha entidade fondamente democrática, procedeuse á 

renovación do Consello Reitor de AGACA, asumindo a presidencia para os 

próximos catro anos, por primeira vez, unha muller gandeira e vicepresidenta 

da cooperativa Clun: Carmen Rodríguez. 

Xunto aos proxectos e á defensa dos intereses das nosas cooperativas, nesta 

memoria encóntranse os proxectos e propostas levados a cabo, así como os 

servizos e actividades prestados polos técnicos de AGACA que acompañaron 

ás cooperativas ante os retos dos mercados e os problemas sectoriais 

Centrándonos na actividade representativa ordinaria de AGACA podemos dicir 

que o ano foi intenso, coa renovación de cargos na Xunta de Galicia, e mesmo 

as tarefas estreitamente ligadas coa Crise da Covid-19 e o seu diferente 

impacto económico e social no eido cooperativo e agroalimentario. A Reforma 

da PAC, a crise da Covid-19, os Fondos Next Generation... foron tidos en 

consideración polo importante impacto na actividade das cooperativas e na 

renda dos agricultores e gandeiros. 

mailto:agacalugo@agaca.coop
mailto:agacaourense@agaca.coop
mailto:agacaourense@agaca.coop
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2. ESTRATEXIA DA UNIÓN DE COOPERATIVAS 
 

AGACA ten encomendada a representación e defensa dos intereses 

económicos e sociais das cooperativas agroalimentarias ante os 

representantes estatais e autonómicos dos axentes sociais e económicos dos 

sectores nos que se desenvolven as súas actividades. 

 

AGACA proponse ser recoñecida por: 

1.- Proactividade e capacidade para influír nas administracións e 

institucións en favor das cooperativas. 

2.- Valorar e difundir o cooperativismo aos ollos da sociedade e 

convertelo nun referente no campo agroalimentario e no medio rural. 

3.- Canalizar, promover e impulsar proxectos de interese para as 

empresas cooperativas e o cooperativismo agrícola. 

4.- Proporcionar servizos empresariais adaptados ao cooperativismo 

agrícola e aos axentes do seu contorno para contribuír á súa 

viabilidade económica e social. 

5.- Promover e promocionar a intercooperación e a integración 

cooperativa. 

 

A Unión de Cooperativas AGACA é a organización que representa, 

promove e apoia o mundo cooperativo agroalimentario e rural galego. 

 Eixo 1. Fortalecer a capacidade de influencia e representación de 
AGACA nas institucións públicas e sociais. 

 Eixo 2. Difundir e promover o modelo cooperativo. 

 Eixo 3. Converter a AGACA nun socio estratéxico das 
cooperativas. 

 Eixo 4. Fomentar a promoción e comercialización dos produtos das 
cooperativas agroalimentarias.  
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As cooperativas socias abarcan os máis representativos sectores da agricultura 

e a gandería en Galicia: a produción de vacún de leite e carne, horta e flor, 

produción de porco, ave de curral e ovos, elaboración de viños, 

subministracións, sección de crédito, apicultura etc. 

Os principais servizos ofrecidos por AGACA son: 
 

 Asesoría contable, fiscal, laboral e de negocios. 

 Publicación de informes técnicos e estudos en temas agroalimentarios e 

de ámbito cooperativo. 

 Capacitación e formación en temas de produción agraria sostible 

respectando o medio ambiente. 

 Organización de Xornadas técnicas, Congresos, Seminarios, 

especialmente en produción agraria ambientalmente sostible. 

 Estudos e Proxectos de Enxeñería agroalimentaria: Seguridade 

alimentaria, trazabilidade, APPCC. Auditorías de calidade alimentaria. 

Diagnoses ambientais. Eficiencia enerxética. Pegada de carbono. 

 Asesoramento técnico e económico ás explotacións agrícolas e 

gandeiras. 

 Asesoría e apoio nos parques para maquinaria agrícola de base 

cooperativa. 

 Ferramentas de difusión sectorial como web e a revista "Cooperación 

Galega". 

 Participación e coordinación en programas e proxectos da Unión 

Europea. 

 

En AGACA temos un conxunto de normas de actuación durante o 

desenvolvemento da nosa actividade, garantindo o compromiso de mellora da 

sostibilidade dende unha actitude proactiva e de mellora constante dos 

aspectos económicos, sociais e ambientais da nosa actividade empresarial. 
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Os puntos esenciais deste conxunto de valores son: 
 

 Economía local 
 

- Compromiso de contribución á economía local, apoiando 

iniciativas sostibles para fomentar o coidado da contorna. 

 Traballadores 
 

- Melloras na consideración dos traballadores facilitando a 

participación activa, a formación e a integración nos valores da 

cooperativa. Prohibición do traballo forzado e do traballo infantil. 

- Igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de 

sexo, raza, discapacidade, relixión, opción política, nacionalidade. 

Medidas de conciliación familiar e laboral. 

 Conduta ética 
 

- Establecemento de boas prácticas a prol da mellor conduta ética 

empresarial, defendendo a protección dos dereitos humanos no 

noso ámbito de influencia, promovendo o diálogo e o compromiso 

permanente cos nosos grupos de interese na transparencia e a 

comunicación. Rexeitamento á corrupción en todas as súas 

formas, pública e privada, activa e pasiva. 

 Xestión ambiental 
 

- Necesidade de coñecer os impactos ambientais das actividades, 

produtos e servizos da cooperativa en termos de residuos, 

emisións e auga, con fin de establecer reducións no marco da  

súa xestión. 

 Xestión da enerxía 
 

- Establecemento de medidas de eficiencia enerxética na 

actividade diaria. 

 Innovación 

- Introdución das novas tecnoloxías e produtos innovadores de 

forma compatible cunha economía máis sostible. 
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A política de RSE de AGACA confirma os nosos valores nas distintas 

actuacións do cooperativismo, garantindo non só o cumprimento da lexislación 

senón indo máis aló e mantendo abertas as canles de comunicación coas 

nosas partes interesadas (stakeholders) ou grupos de interese. 

Identificamos os que consideramos os nosos principais grupos de interese, 

entendidos como os axentes afectados polas actividades da empresa ou que 

poden afectar á empresa (en termos económicos e/ou de reputación). 

 
Grupos de interese de AGACA - 2021 

 

 
Temos feito unha primeira aproximación dos que, entendemos, son os nosos 

principais grupos de interese, aínda que un dos obxectivos prioritarios é a súa 

identificación, priorizados en función das expectativas e requirimentos, así 

como establecer as canles necesarias para captar ditas expectativas e 

introducilas, sempre que sexa coherente coa nosa estratexia, na xestión diaria 

da entidade. 

Cooperativas 
Clientes 

Cooperativas 
Socias 

Empregados 

Provedores 
Administracións 

Públicas 
Comunidade 

Local 

Sociedade Xeral 

Universidades 
Públicas 

Economía Social 
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PARTE INTERESADA ÁREA DE INTERESE 

Cooperativas Socias 

Representación e defensa dos intereses 

comúns. 

Información xeral e especializada. Facilitar a 

innovación tecnolóxica. 

Acceso a mercados nacionais e internacionais 

Fixación da poboación no eido rural. 

Cooperativas Clientes 

Produtos e Servizos axeitados ás necesidades. 

Calidade e Prezo do produto/servizo. 

Eficacia no mercado. 

Empregados 

Estabilidade no traballo, Salarios xustos. 

Medidas de conciliación. 

Recoñecemento/orgullo. 

Provedores Prezo, Estabilidade, Continuidade. 

Administracións 
Públicas 

Impostos. 

Capacidade de representación do movemento 

cooperativo agroalimentario. 

Competitividade. 

Comunidade local 

Desenvolvemento sostible. 

Evitar a saída/perda de recursos. Educación e 

servizos non comerciais. 

Sociedade en xeral 

Dereitos civís. 

Coidado do medio ambiente: evitar a 

contaminación. 

Conservación do emprego. Rexeitamento á 

corrupción. 
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As cooperativas socias, os socios e as súas explotacións agrogandeiras 

conforman a forza da nosa organización. AGACA é unha Unión de 

cooperativas, polo cal periodicamente celébranse Asembleas Xerais nas que se 

informa ás cooperativas socias das actividades desenvolvidas. 

 Os traballadores, en tanto que xogan un importante papel nos servizos 

de AGACA como nexo de unión e apoio especializado, silencioso e 

continuado ás cooperativas agroalimentarias galegas. 

 A cooperativas como clientes, que desexan recibir un produto e un 

servizo que satisfaga as súas necesidades (calidade, prezo razoable, 

etc). 

 Provedores, cuxa colaboración é imprescindible para acadar as 

subministracións de calidade a un custo razoable. 

 Entidades financeiras, que teñen interese en coñecer en que medida o 

comportamento do capital humano, ambiental ou as relacións coa 

sociedade poden supor un risco para continuar apoiando o noso 

crecemento. Queremos transmitir ás entidades financeiras como 

destinatarias de información no só económica e social senón tamén no 

ámbito da sostibilidade. 

 Por outra banda, hoxe en día, a influencia que os medios de 

comunicación, universidades, ONG e a comunidade científica exercen fai 

necesario manter unha relación próxima e de confianza para sumar 

esforzos cun mesmo obxectivo: aumentar o valor que a cooperativa 

proporciona á sociedade. Por todo iso, AGACA está a traballar coas 

administracións locais e autonómicas, participando de forma activa e 

aportando solucións en proxectos comúns. 

 O obxectivo xeral da xestión socialmente responsable céntrase na 

mellora da competitividade da empresa e nas relacións cos outros 

axentes e grupos de interese (clientes, provedores, empregados, 

administracións públicas), favorecendo así a imaxe de integridade e 

transparencia. 
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Máis de 30 anos Cooperando 
Defensa Coas cooperativas 

Representación Coas SAT 

Promoción Coas Confederación de 
cooperativas Fomento 

Intercooperación Coas Federacións de 
cooperativas Formación 

Asesoramento Coa Economía Social 

Coñecemento Coas administracións públicas 

Innovación Cos organismos públicos 

Investigación Coas universidades 

Comunicación Cos Centros Tecnolóxicos 

Calidade Coas Organizacións Agrarias 

Diferenciación Coa Agroindustria 

Responsabilidade Social Coas Organizacións sociais 

Medio ambiente Cos Organismos Europeos 

Igualdade Cos Colexios profesionais 

Conciliación Cos Centros de formación 
 

 

3. ALCANCE DA MEMORIA 
 

A memoria que aquí se presenta refírese ao ano 2021 e a toda a actividade de 

AGACA (non hai limitacións no seu alcance). 

É a terceira vez que a nosa entidade elabora unha Memoria de Sostibilidade, 

polo que precisa algunhas modificacións de información subministrada na 

memoria da primeira edición. 

AGACA, no posible, ten previsto elaborar e actualizar a Memoria de 

Sostibilidade cunha frecuencia anual. 
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4. INDICADORES 
 

 

 

No ano 2021 AGACA tivo uns ingresos totais de 1.441.553,79 €. 
 

En canto ao reparto de dividendos, AGACA é unha Unión de cooperativas e, 

polo tanto, non conta con accionistas senón con socios. Por acordo da 

Asemblea, non se reparten os beneficios sendo estes integrados nos fondos da 

entidade como forma de autofinanciamento da Unión. 

No que respecta aos impostos pagados, no ano 2021 a Unión arrastra perdas 

dos anos da crise estando, polo tanto, exenta do pago de impostos. 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 2021 

Vendas totais 1.441.553,79 € 

Patrimonio neto 371.579,45 € 

Pasivo 940.420,36 € 

Impostos 0,00 € 

Gastos de persoal 843.358,63 € 

% Persoal / Gastos totais 58,33% 

Pagos por préstamos 6.790,89 € 

% Gastos financeiros / Gastos totais 0,47% 

 

 

 

Como xa se comentou anteriormente, un dos nosos obxectivos, a través do 

modelo cooperativo empresarial, é xerar valor facendo aos nosos socios 

sentirse orgullosos da súa actividade en tanto que son donos da cooperativa, 

así como contribuír á creación de riqueza e traballo na contorna. 

AGACA promove e favorece a economía local, utilizando nas nosas actividades 

os recursos e materiais locais. Intentamos que os nosos provedores sexan da 
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contorna, se ben hai necesidades que precisan de produtos/servizos que os 

locais non poden subministrar. 

En canto aos recursos humanos, a totalidade das 88 cooperativas socias e os 

traballadores proceden da área de actuación de AGACA: Galicia.  Algunhas  

actividades que non son desenvolvidas con recursos propios, como o 

transporte e distribución dos produtos/servizos e outras actividades auxiliares 

coma o mantemento de infraestruturas ou o asesoramento xurídico, laboral e 

fiscal, son sempre contratados a persoas físicas ou xurídicas da contorna. 

 

% Compras locais 85% 

% Persoal local 100% 

 

 

Na actualidade, AGACA conta co sistema de xestión da calidade certificado 

baixo as normas de referencia ISO 9001:2015 no eido da formación. 

Outros servizos seguen procedementos documentados e as actividades 

planéanse e contrólanse co fin de acadar a maior calidade posible na 

prestación dos servizos, sen chegar a certificala. 

 

No mercado competitivo para as cooperativas, AGACA está obrigada a  

mellorar continuamente a súa capacidade de formación e información 

fomentado innovacións de grande alcance nas estruturas societarias. O papel 

cada vez maior que o coñecemento e a información xogan na posición do 

mercado e nos resultados económicos obrigan a efectuar investimentos nos 

chamados activos lixeiros (actividade innovadora, calidade total, recursos 

humanos, estruturas flexibles). 

A intensidade da competitividade, a liberalización do comercio, os adiantos 

tecnolóxicos, o cambio do comportamento do consumidor e os cambios 

estruturais na industria agroalimentaria fan que os mercados sexan volátiles e 

imprevisibles. AGACA está axudando ás cooperativas, sexan cales sexan as 

condicións para os socios, os consumidores e a sociedade. 
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Posiblemente na sociedade existe a crenza de que as cooperativas son alleas 

á práctica da investigación, desenvolvemento e innovación. Nada más lonxe da 

realidade. A transparencia e racionalidade coa que traballamos nas 

cooperativas obrígannos a manter boas bases de datos sobre diferentes 

aspectos produtivos, transformadores e comerciais do sector, fundamento 

sobre o cal se asenta a innovación. Estamos a traballar activamente para 

desenvolver novos produtos/servizos, vixilancia da produción, técnicas de 

márketing etc. 

Cómpre salientar que no ano de reporte desta memoria non houbo incidentes 

polo incumprimento da lexislación en temas de información ao consumidor, 

etiquetaxe ou seguridade e saúde. 

 

Multas por incumprimento co consumidor 0,00 € 

Multas por Seguridade e Saúde cliente 0,00 

 

 

En AGACA apostamos decididamente polo desenvolvemento sostible e por un 

crecemento respectuoso co medio ambiente e, máis concretamente, coa nosa 

contorna. Consideramos a atención aos aspectos ambientais como un factor 

que debemos ter cada vez máis en conta na nosa produción e prestación de 

servizos. Un dos obxectivos da nosa estratexia empresarial debe ser adoptar 

todas as medidas posibles para a prevención da contaminación e a protección 

do medio ambiente. Así, comprometémonos a: 

- Cumprir a totalidade da lexislación ambiental aplicable á nosa  

actividade, así como calquera outro requisito que a organización 

subscriba de xeito voluntario. 

- Adoptar as mellores técnicas dispoñibles e implantar as medidas 

necesarias para minimizar o impacto ambiental da nosa actividade 

mediante o control dos nosos aspectos ambientais significativos e a 
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integración de criterios ambientais na planificación dos nosos procesos. 

- Mellorar continuamente o noso desempeño ambiental: previr todo tipo de 

agresión ambiental, especialmente a contaminación e o esgotamento 

dos recursos naturais, e minimizar a xeración de residuos. 

 

O consumo de enerxía eléctrica nas instalacións de AGACA é debido, 

fundamentalmente, ao uso de equipos de traballo (computadores, impresoras, 

etc.), á iluminación e á calefacción (en Santiago é eléctrica). Durante o período 

que corresponde ao 2021, consumíronse un total de 29.994 kWh. O 78%, máis 

de tres cuartas partes do consumo total, prodúcese nas oficinas de Santiago. 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AGACA-2021 

Oficina Santiago 23.333 kWh 

Oficina Lugo 5.884 kWh 

Oficina Ourense 777 kWh 

Total consumo eléctrico 29.994 kWh 

 

Se ben o dato do consumo é acorde á actividade desenvolvida, somos 

conscientes de que un dos puntos febles nos que consideramos que podemos 

mellorar é a implantación de iniciativas de eficiencia de redución do consumo. 

 

Consumo total enerxía eléctrica 29.994 kWh 

Conversión: 0,0036 GJ/kWh 107,978 GJ 

% Consumo enerxías renovables 0,00% 

 

O seguinte gráfico permite visualizar a variación do consumo de enerxía 

eléctrica en función ás estacións nas oficinas de Santiago, sendo o inverno o 

de maior demanda debido ao requirimento enerxético do sistema de 

calefacción. Nesta oficina temos contratada a tarifa 2.1DHA que nos permite 

certo aforro económico. 
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Esta variación ao longo do ano vén dada polo consumo da calefacción con 

acumuladores eléctricos. 

 

O consumo de auga en AGACA redúcese aos servizos de aseo do persoal e 

limpeza das oficinas. A auga consumida procede da subministración municipal 

e, polo de agora, non se levou a cabo ningunha iniciativa de redución, 

reutilización ou reciclaxe da mesma. 

En canto ás augas residuais, as únicas que se producen son os efluentes de 

aseos que se canalizan á rede de sumidoiros. Ao ser a auga de subministración 

municipal, non se producen tampouco afeccións a pozos subterráneos, ríos ou 

outro tipo de fontes ou hábitats. De feito, nunca tivo lugar ningunha vertedura 

nas nosas instalacións. 

 

O principal material renovable que consumimos en AGACA é o papel utilizado 

nas oficinas, nunhas cantidades que se achegan ao 15% do consumo total de 

papel. 

Para fomentar o uso de enerxías renovables, a Unión de cooperativas é socia 

da cooperativa de enerxética Nosa Enerxía, S. Coop.Galega. 

 

Nas actividades de AGACA apenas se xeran residuos en grandes cantidades 

nin en diversidade. Concretamente, orixinamos os seguintes residuos: 
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- Residuos asimilables a urbanos. Son os que xeran os traballadores nas 

áreas de descanso das oficinas: envases de bebidas, vasos de 

plástico, restos de comida etc. 

o Xestión: Depósito diario en contedor municipal. 

- Residuos non perigosos. Son principalmente restos de papel/cartón, así 

como algún plástico procedente de envoltorios, ambos os tipos en moi 

baixas cantidades. Tamén se retiran uns 30 kg/mes de folletos, 

publicidade, revistas atrasadas etc. e documentación diversa que 

previamente é pasada polo triturador de papel. 

o Xestión: Recollida mensual por xestor (Coregal). 

- Residuos perigosos que se producen, pero de xeito moi esporádico, son 

os fluorescentes (LER 20 01 21) e os RAAEE (LER 16 02 13) 

procedentes das oficinas. 

o Xestión: Punto limpo do concello. 

 

A nosa entidade non dispón de focos emisores canalizados. Todas as nosas 

emisións son difusas, xa que proveñen do consumo de electricidade e do 

consumo do combustible fósil dos vehículos dos empregados en funcións 

laborais nas visitas ás cooperativas e explotacións agrogandeiras. 

Así, en AGACA emitimos de forma difusa á atmosfera monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitróxeno (NO2 e NO3) e óxidos de xofre (SO2 e SO3), todos 

eles gases de efecto invernadoiro (GEI). Estas emisións GEI pódense medir de 

modo que podemos calcular a pegada de carbono da nosa actividade. Nas 

estimacións realizadas, só podemos calcular as emisións de Alcance 2 que 

son as derivadas do consumo de electricidade. 

Non xeramos emisións de Alcance 1 e non podemos calcular as de Alcance 3 

por non dispoñermos de datos suficientes (desprazamentos dos empregados, 

viaxes de traballo etc.). 

Para o cálculo das emisións de Alcance 2 temos en conta o factor de emisión 

de 0,40 kg CO2/kWh que indica o INEGA, co cal se obtén, en media, un total de 
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12 t CO2-eq. 

 

Consumo electricidade 29.994 kWh 

Factor conversión 0,40 kg CO2/kWh 

Total emisións alcance 2 11,9976 Kg CO2-eq 

 

 

As instalacións de AGACA están sitas en edificios situados en zona urbana, en 

Santiago, Lugo e Ourense. Non se trata de zonas especialmente protexidas  

nin hai presentes especies protexidas, o que non implica que non se adopten 

todas as medidas posibles para evitar derrames ou verteduras que poidan 

prexudicar o chan ou as augas subterráneas e superficiais da zona. 

Tendo en conta a natureza da nosa actividade (oficinas de servizos ás 

cooperativas), as afeccións que se poden producir no chan ou nas augas son: 

- Vertedura accidental dalgún produto (tóner de impresoras, por 

exemplo). 

- Vertedura accidental por inadecuado almacenamento de residuos 

perigosos (envases de tóner, envases de produtos de limpeza). 

Tendo en conta as boas prácticas operacionais establecidas na nosa entidade, 

a probabilidade de que se produzan estas alteracións é moi baixa.  En AGACA 

nunca se produciu ningún episodio de contaminación deste tipo. 

 

O cumprimento da normativa ambiental por parte de AGACA é total, como 

demostra o feito de non termos nunca unha multa ou infracción derivada do 

incumprimento de requisitos ambientais. 

 

 

 

AGACA é unha Unión de Cooperativas agrarias e, segundo os Estatutos, ten 

unha Asemblea Xeral e un Consello Reitor. A participación das cooperativas 
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socias en AGACA articúlase principalmente mediante a asemblea xeral, os 

grupos de traballo e reunións sectoriais. Nas reunións do Consello Reitor e 

Asemblea xeral inténtase estimular o traballo en equipo e tómanse decisións 

que afectan á boa marcha da Unión de cooperativas. 

Dependendo dos temas a tratar, realízase: 
 

 Asemblea xeral: Celébrase unha Asemblea no ano para tomar 

decisións de carácter estratéxico, analizando os resultados do ano 

anterior e propondo os obxectivos do exercicio seguinte. A Asemblea 

Xeral —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 88 entidades socias 

que, como tal, teñen a obriga estatutaria de “asistir, a través dos seus 

representantes legais, ás Asembleas Xerais da Unión”. 

 Xuntas Reitoras: O Consello Reitor é o órgano de goberno, xestión e 

representación da cooperativa. A súa representación lévaa a presidenta. 

O Consello ten reunións unha vez cada dous meses e sempre que exista 

motivo ou decisión respecto da cal sexa necesario o acordo para a boa 

marcha da Unión. 

 

CARGO NOME COOPERATIVA 

Presidenta Dª. Carmen Rodríguez Rodríguez CLUN 

Vicepresidente D. José Manuel López Tellado AIRA 

Secretario D. José Luis Rey Rodríguez COREN 

Tesoureiro D. Javier Iglesias Sendín VITIVINÍCOLA 

DEL RIBEIRO 

Vogal D. Xoán A. Allegue López MARTÍN CÓDAX 

Vogal D. Rafael Tejeda Vázquez PROTERGA 

Vogal D. Alberto Amil Chaves HORSAL 
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O Consello Reitor de AGACA, nomeado en 2021 pola XXXIII 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. 

 

No traballo diario, as decisións transmítense ao xerente e ao resto de persoal 

traballador da Unión. 

 

Como xa se comentou anteriormente, un dos principais cometidos da Unión é a 

prestación de servizos de asesoramento ás cooperativas, para axudar á 

creación de riqueza e valor engadido nas explotacións agrogandeiras. Para 

acadar este obxectivo, necesitamos ter emprego local e de calidade. 

Os indicadores evidencian a aposta pola estabilidade laboral e pola fixación de 

relacións laborais duradeiras. A xeración de emprego estable para os 

traballadores é un eixo da nosa política laboral. Así, no 2021, AGACA contaba 

con 31 traballadores, todos eles coñecedores do cooperativismo e do medio 

rural galego. 

 

Traballadores 2021 Home Muller 

Nº Traballadores totais 14 17 

Nº Traballadores na Dirección 1 0 

Nº Traballadores Técnicos 12 14 

Nº Traballadores en Administración 1 3 

Nº Traballadores con contrato indefinido 9 12 

Nº Traballadores a tempo parcial 0 0 

 

Un 22,58% dos traballadores superan os 50 anos de idade e o 48,38% non 

supera os 40 anos. O 22,58% está traballando coas cooperativas dende hai 25 

anos, o 38,71% leva máis de 15 anos e o 61,29% de xente nova está con nós 

desde hai menos de 15 anos. 
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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. 

 

AGACA ten o principio fundamental da igualdade de xénero, caracterízase por 

promover a igualdade de oportunidades, a igualdade no trato, así como a non 

discriminación entre homes e mulleres. 

Os traballadores con tipos de xornada laboral completa e temporal teñen as 

mesmas coberturas, garantías e dereitos, con independencia do tipo de 

contrato e sen que iso supoña ningunha diferenza de trato. 

Ningún traballador é retribuído por menos do salario mínimo establecido no 

Convenio, sendo o mesmo para homes e mulleres. Toda a política retributiva se 

basea en criterios obxectivos, de acordo coas táboas salariais fixadas en 

relación a cada categoría laboral. O nivel salarial márcao única e 

exclusivamente o posto que desempeña cada traballador. 

 

Un dos principais obxectivos de AGACA é facilitar aos seus empregados a 

conciliación das diferentes facetas da súa vida. Así, aínda que non se dispón  

dunha política ou unhas normas formais, reguladas, de conciliación familiar e 

laboral, si se considera que están implantadas. Na cooperativa sempre se 

aprobaron as reducións de xornadas solicitadas polos empregados e sempre 

se facilitaron outras medidas como a flexibilidade horaria, adecuar as vacacións 

ás vacacións escolares, permisos para acompañamento a un familiar á 

consulta médica etc. Tamén hai facilidade nos horarios de entrada/saída, 

sempre que se cumpran as horas de traballo estipuladas. 

Ademais, en cumprimento da normativa, o 100% dos traballadores de AGACA 

ten dereito á baixa por maternidade ou paternidade. No 2021 acolleuse un 

traballador a este dereito. 
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Un dos obxectivos de AGACA é xerar valor facendo ao noso persoal traballador 

sentirse orgulloso da súa actividade, en tanto que son a "maquinaria" da Unión 

de cooperativas. AGACA vén de crear emprego de calidade cunhas condicións 

laborais óptimas. 

Así, a totalidade do persoal está cuberto polo Convenio Colectivo de Oficinas, e 

os salarios establécense por categoría laboral, sen discernir entre xénero. 

 

Relación de salarios home:muller 1:1 

% salarios / gastos totais 46,47% 

 

 

A prevención de accidentes e enfermidades profesionais, así como a 

minimización dos riscos laborais no traballo, debe ser un dos obxectivos de 

calquera empresa. En AGACA non só cumprimos coa totalidade da normativa 

en prevención de riscos laborais, senón que intentamos tamén implantar 

melloras que reduzan as posibilidades de que un traballador/a sufra un 

accidente nas instalacións. 

 

% persoal propio 90% 

Nº accidentes de traballadores/as 0 

Baixas por accidente laboral 0 

Nº accidentes traballadores externos 0 

Índice absentismo 0 

Traballadores/as con formación en riscos laborais 100% 

Gastos formación en riscos laborais Non avaliados 

 

Para iso, contamos como modalidade organizativa da prevención un servizo de 

prevención alleo. Así, concertamos con Aspy Prevención as tres especialidades 

preventivas (seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e 

psicosocioloxía aplicada) e a vixilancia da saúde. Este servizo de prevención, 
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ademais de elaborar toda a documentación regulamentaria (plan de 

prevención, avaliación de riscos etc.), asesora e axuda a AGACA no 

cumprimento da normativa. Consideramos, polo tanto, que as condicións de 

traballo están controladas. 

Non se dispón de Comité de Seguridade e Saúde por non chegar aos 50 

traballadores que establece a normativa. 

 

En AGACA cremos que a aprobación de programas de formación resulta 

fundamental para mellorar os coñecementos e as competencias dos 

traballadores. AGACA non ten plan de formación estable, senón que a 

formación é realizada segundo as necesidades propias e puntuais de cada 

traballador, en función das necesidades do seu posto de traballo. 

En 2021 os cursos demandados e realizados foron os seguintes: 
 

 Protocolo para a certificación de sistemas de autocontrol para a 

exportación – 7 h. (2 persoas) 

 Curso de rexistro salarial - Rexistros retributivo adaptado – 15 h. (1 

persoa) 

 Certificación de benestar animal de AENOR baseada en Welfare Quatily 

e AWIN – 12 h. (1 persoa) 

 Especialista en asesoría societaria, fiscal e laboral de cooperativas 

agroalimentarias – 96 h. (1 persoa) 

 Curso experto en dereito de circulación – 18 h. (1 persoa) 

 Programa para o desenvolvemento de liderado en persoas con 

responsabilidades de dirección ou coordinación ou organización - 72 h. 

(1 persoa) 

 Xestión de sistemas de seguridade alimentaria – 120 h. (1 persoa) 

 Cara aos obxectivos ambientais – 5 h. (1 persoa) 

 Monetización do valor social en cooperativas agroalimentarias – 30 h. (3 

persoas) 

 Sensibilización en igualdade de oportunidades – 30 h. (2 persoas) 

 Axenda 2030: Obxectivos de desenvolvemento sostible – 20 h. (1 

persoa) 
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O ámbito de operación principal de AGACA é a Comunidade Autónoma de 

Galicia, polo que non se opera en países onde se vulnere o dereito á 

asociación e á negociación colectiva, onde exista risco de traballo infantil e/ou 

forzoso ou onde non se respecten os dereitos de pobos indíxenas ou os 

dereitos humanos (DDHH) en xeral. Tamén convén destacar que no 2021 non 

se detectaron impactos negativos en materia de DDHH e/ou laborais, reais ou 

potenciais, na cadea de provedores. 

Non se mantén, a sabendas, ningún tipo de negocio nin de relación comercial 

con provedores que incumpran ou poñan en perigo os principios fundamentais 

dos DDHH, que impliquen condicións de traballo dubidosas ou o uso de man de 

obra infantil, ou o principio de liberdade de asociación dos traballadores 

Non foron detectado casos de discriminación nin casos de exclusión por 

cuestións de orixe, raza o de calquera outro tipo relacionado co cumprimento 

dos DDHH no ámbito laboral. 

 

Para acadar a satisfacción das cooperativas (como socias e como clientes),   

en AGACA temos a obriga de ofrecer uns servizos de calidade, debemos 

responder axilmente a todas as dúbidas, suxestións ou reclamacións que 

calquera parte interesada poida ter e debemos garantir dereitos fundamentais 

como a confidencialidade de toda aquela información ou datos aos que temos 

acceso. 

Así, para a resolución de dúbidas, suxestións e reclamacións, a Unión de 

cooperativas ten implantado un procedemento de xestión de reclamacións co 

que se dá resposta rápida a todas as partes interesadas. Ademais, o contacto 

cos socios, provedores etc. é continuo e persoal. No 2021 non se produciron 

queixas nin reclamacións de ningunha parte interesada. 

Para a resolución de conflitos relacionados coas cooperativas socias, os 

estatutos de AGACA contemplan un órgano específico para a súa resolución. 

No que respecta á confidencialidade dos datos, a Unión de Cooperativas ten 

implantado un sistema de xestión de protección de datos conforme á Lei 

Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e 
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garantía dos dereitos dixitais: información a través da inclusión de cláusulas 

informativas en toda a documentación, sistemas de acceso informático 

restrinxido, sinatura de acordos de confidencialidade cos traballadores e 

empresas externas etc. 

Cómpre salientar que no 2021 non se recibiu ningunha multa ou sanción por 

incumprimento de leis en materia social ou económica. 

 

AGACA é a Unión de Cooperativas Agrarias de Galicia, que ten entre os seus 

obxectivos fundamentais o fomento da creación de emprego local e o 

desenvolvemento económico da área de influencia de cada cooperativa socia. 

Un dos retos que temos que levar a cabo en próximos anos é facer un estudo 

cuantitativo/cualitativo das diferentes variables (demandas de traballo  

recibidas, premios e distincións, asistencia a actos, foros e xornadas, 

colaboracións con diversas entidades e aparicións nos medios de 

comunicación), de forma que sexa posible obter unha fotografía do estado das 

nosas relacións institucionais. 

Entre estas, citamos a modo de relación non exhaustiva a presenza da Unión 

en diversos foros: Clúster Alimentario de Galicia (CLUSAGA), Ternera Gallega, 

Laboratorio Interprofesional do Leite (LIGAL) ou mesmo organismos na área da 

Economía Social, como é o Foro para a Economía Social Galega (ForoESgal). 

Tamén, e para fomentar a participación das nosas cooperativas en foros 

internacionais, participamos en proxectos financiados con fondos europeos 

H2020, Erasmus+ e Sudoe, entre os que podemos citar o Go-Grass, 

AGROSMARTglobal, AgriCoopValue, Gig Economy e Fields. 

 

Na actualidade, AGACA non dispón de ningunha política de selección de 

provedores e seguimento do seu desempeño, polo que non se realizan 

avaliacións de impacto. 

En canto ao xeito de seleccionar os provedores e contratas, tense en conta a 

proximidade xeográfica coa fin de xerar riqueza na zona de influencia, pero non 

outro tipo de criterios —como poden ser criterios ambientais ou sociais— para 

realizar contratacións a través de centros especiais de emprego ou outras 
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empresas da economía social. Porén, a pesar de non ter establecido normas 

internas específicas, o Centro Especial de Emprego COREGAL é o encargado 

da retirada de papel sobrante e mesmo fomenta o traballo con cooperativas de 

traballo asociado. 

A elaboración dunha Política de contratación de provedores que inclúa uns 

criterios sociais e ambientais de selección é un dos obxectivos de AGACA para 

os vindeiros anos. 

 

5. OBXECTIVOS PERÍODO 2022-2023 
 

A Unión de cooperativas AGACA valorará a posibilidade de implantar os 

seguintes obxectivos nos vindeiros anos: 

 Aumentar a participación das cooperativas socias nos actos e xornadas 

promovidos pola Unión. 

 Formación de novos reitores e directivos nas cooperativas e na Unión. 

 Fomentar a presenza de mulleres nos órganos de dirección das 

cooperativas e da Unión. 

 Fomentar a participación de mozas e mozos en calidade de socios e 

poidan asumir roles no consello reitor e así garantir a substitución 

xeracional no campo agrario de Galicia. 

 Aprobación dunha Política de selección de provedores e contratas que 

teña en conta criterios ambientais e criterios socialmente responsables. 

 Potenciar as iniciativas sociais mediante a organización de campañas, 

xornadas informativas, patrocinios, actos sociais, culturais, solidarios ou 

ambientais no rural. 

 
 

En Santiago, febreiro do 2022. 


