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01 PRESENTACIÓN
A elaboración e desenvolvemento dun plan estratéxico para o cooperativismo
agroalimentario galego require da contribución de moitas instancias involucradas, ademais das
propias cooperativas, principais interesadas e destinatarias deste esforzo. Cómpre do apoio e
liderado das administracións públicas, dado que o sector agroalimentario, e nomeadamente o
cooperativista, dá de comer a Galicia e vertebra o seu territorio no medio rural.
Ese apoio e liderado especial corresponde á Xunta de Galicia e, nomeadamente, á
Consellería do Medio Rural. Require tamén do concurso das deputacións e dos concellos rurais e
resulta imprescindible a achega da Unión de Cooperativas AGACA, que nalgúns aspectos xoga un
papel relevante de dinamizador, catalizador e divulgador.
Neste caso, AGACA foi quen convocou ás partes involucradas para deseñar o Plan
Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030 que tes nas túas
mans.
Nas múltiples e diversas conversas que se desenvolveron para elaborar este documento
participaron máis de cen directivos1 e expertos que achegaron a súa opinión en diferentes fases do
proceso de elaboración. Coidamos que este Plan fixémolo entre todos.
Espérase dun Plan Estratéxico que fixe obxectivos concretos a acadar nun determinado
prazo de tempo e mesmo propoña un orzamento que contabilice os recursos económicos a
destinar a cada unha das accións que concrete. Espérase, tamén, que identifique a contribución
das distintas instancias implicadas e estableza quen asume a responsabilidade da súa execución.
Este non é un Plan estratéxico ao uso. Lanza a mirada ao horizonte do 2030, sobrevoando
o alcance habitual deste tipo de ferramentas, e pretende recomendar e inspirar, facéndose cargo
de que estamos en contextos de gran volatilidade, incerteza, complexidade e a ambigüidade. A
pandemia que estamos a padecer por mor da COVID-19 e as consecuencias económicas e sociais
que se derivan da mesma son unha mostra evidente de que o futuro sempre foi incerto, pero
agora semella que imprevisible e acelerado.
Non é este un documento académico, o cal non quere dicir que se desentenda de revisar o
fundamento dos seus xuízos e propostas. Manexouse diversa e numerosa documentación para a
súa elaboración, da cal se dá conta da máis significativa. Contou coa opinión e intuicións de
numerosas persoas con dilatada experiencia profesional nos seus ámbitos propios de actuación e
recolle os resultados, ás veces non pechados, de contraste de pareceres e debates que están e
manteñen vivo o sector agroalimentario, o cooperativista e o de cada un dos sectores produtivos
onde homes e mulleres, persoas novas e outras con maior recorrido vital, participan con esforzo e
honestidade.

1
Os encabezados de cada un dos apartados deste documento están redactados en linguaxe inclusiva. No resto do texto
utilizouse o masculino xenérico para favorecer a fluidez da lectura.
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Por tanto, estamos ante un plan voluntario e voluntarioso, que pretende servir de guía e de
consulta, motivador para que as cooperativas desenvolvan os seus propios plans, e de guía tamén
para as administracións que se acheguen con vontade san de axudar e colaborar no
desenvolvemento tanto económico como agrario e social da contorna rural galega.
Este documento, que recolle unha boa parte dos resultados de proceso de reflexión
estratéxica, quere ser fonte e referencia para outras ferramentas estratéxicas que focalicen e
orienten obxectivos e ambicións. Estas outras ferramentas, que se elaborarán coa finalidade de
facilitar a xestión do despregamento estratéxico, poden ter diferentes enfoques: por sectores de
produción ou por alcance temporal (ciclos estratéxicos de 3 anos).
Despois desta presentación, que ocupa o primeiro apartado, ofrecemos un resumo
executivo que pretende mostrar a estratexia xeral do Plan e achegar en primeira instancia a súa
estrutura e elementos clave.
No terceiro apartado establécese o marco de referencia para a proposta estratéxica, que se
asenta firmemente na vixencia e actualidade nun modelo cooperativo que se desenvolve nun
marco europeo, estatal e de país. Afortunadamente, a estratexia do cooperativismo
agroalimentario galego participa dun enfoque xeral que se enraíza en tres ferramentas clave de
ineludible referencia: o Pacto Verde Europeo, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e o Plan
Estratéxico da Política Agraria Común para España.
No seguinte apartado, o cuarto, recordamos cal é a razón de ser do cooperativismo
agroalimentario galego (Misión) e cal é a súa ambición de desenvolvemento para o 2030 (Visión),
repasando cal é a contribución de valor que ten que trasladar aos seus grupos de interese
principais, isto é: os socios que forman as cooperativas, os clientes e consumidores dos seus
produtos, a contorna social na que participa e o medio rural no que se empraza e o valor que
tamén ten que trasladar ás administracións públicas.
Unha vez fixadas as referencias para o desenvolvemento futuro e recordada a identidade
que o caracteriza, o cooperativismo galego realiza no quinto apartado unha análise estratéxica que
comeza coa referencia do marco estatal no que opera e continúa cunha revisión cualitativa e
participada do estado de situación de oito sectores agroalimentario de produción nos que
participa.
No sexto apartado ofrécese unha descrición cualitativa da visión que se considera que
orientará o desenvolvemento do sector agroalimentario no seu conxunto, e esta é a última
referencia de contexto antes de propor, no sétimo apartado, a estratexia do Plan, organizada en
dous niveis: unha estratexia transversal para todo o cooperativismo agrario galego e unha
estratexia específica, que non compartimentada, para cada un dos sectores produtivos do
cooperativismo agroalimentario galego.
Para rematar, nos anexos, están dispoñibles de forma agrupada as referencias
documentais e bibliográficas que foron espalladas no documento a pé de páxina e as persoas e
instancias participantes nas principais actividades que se executaron especificamente para a
elaboración deste Plan.
7
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AGACA, como promotora e dinamizadora deste esforzo compartido, quere agradecer a
consideración e traballo de todas as persoas e institucións que contribuíron a acadar este
resultado, así como anticipa as grazas pola xenerosa dedicación por ter en conta esta proposta de
futuro e o traballo por facer de cada quen os contidos que foron construídos entre todos.
Moitas grazas e que aproveite!
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02 RESUMO EXECUTIVO
Nun mundo globalizado, con grandes retos de sostibilidade económica, social e medio
ambiental, o cooperativismo agroalimentario galego ten un gran valor de seu pola súa contribución
ao país, e ambiciona un futuro inspirador que agromará co seguro esforzo do sector e o apoio das
administracións públicas.
O futuro ninguén o coñece, pero o que facemos no presente, dende unha conciencia do
que somos, vai configurando as posibilidades de que no que está por vir xorda o que desexamos
como o mellor para todos. Os plans estratéxicos non son predicións de adiviños, son itinerarios
compartidos por persoas e entidades interdependentes que queren xestionar o acelerado cambio
total establecendo futuros compartidos e deseñando camiños para chegar a eles.
O Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030 recolle quen
somos, que queremos para o futuro e como imos conseguilo, todo, dende unha toma de
conciencia do mundo no que vivimos.
A contribución do cooperativismo agroalimentario
Unha cooperativa é unha asociación autónoma de persoas que se uniron voluntariamente
para facer fronte ás súas necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais comúns por
medio dunha empresa de propiedade conxunta e democraticamente controlada.
Unha cooperativa agroalimentaria ten a súa razón de ser en ofrecer á sociedade produtos e
servizos de calidade e seguridade acreditada adaptados ás súas necesidades, de forma sustentable
económica, social e medioambiental, axudando así a rendibilizar as explotacións agrogandeiras dos
nosos socios e contribuíndo significativamente ao desenvolvemento do medio rural galego.
As cooperativas agroalimentarias galegas achegan moito valor económico, social e
medioambiental ao país: están arraigadas no territorio, eliminan o risco de deslocalización dos
beneficios, favorecen a integración social de colectivos vulnerables, racionalizan e optimizan o uso
do diñeiro público, compórtanse como un cualificado e leal interlocutor social, crean emprego de
calidade e fomentan o emprendemento colectivo, están en continuo proceso de mellora e
autocrítica interna, constitúen un modelo empresarial baseado en valores e son un axente
dinamizador do medio rural. En definitiva, trasladan valor aos seus propios socios (como
propietarios, como clientes, como provedores), aos clientes e consumidores, á contorna e medio
rural e tamén ás administracións públicas, coas que queren establecer vínculos de colaboración a
favor do interese xeral.
O futuro que ambiciona o cooperativismo agroalimentario galego
A ambición que as cooperativas agroalimentarias galegas mostran para o ano 2030 é a de
liderar o sector agroalimentario galego a través da participación e xeración de valor en toda a
cadea, a través de empresas sustentables e competitivas, ofrecendo á sociedade produtos e/ou
servizos cooperativos recoñecidos e favorecendo o desenvolvemento do medio rural.
10
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Esta ambición exprésase en oito ámbitos específicos nos que queren afondar:
1. A conciencia do valor achegado e o forte sentimento de orgullo e pertenza ao
cooperativismo agroalimentario.
2. Unha actividade económica sostible e con decidida orientación ao mercado.
3. O cooperativismo agroalimentario, un axente social activo involucrado no
desenvolvemento de toda a sociedade.
4. A achega de resultados efectivos no clima, auga, chan e medio ambiente.
5. O compromiso co benestar animal.
6. A aposta polo coñecemento, a innovación e a transformación dixital.
7. A atención á diversidade empresarial e a promoción do espírito emprendedor.
8. Impulso do papel facilitador de AGACA para o desenvolvemento estratéxico do
cooperativismo agroalimentario galego.
O mundo no que opera o cooperativismo agroalimentario galego
Cada vez hai máis consenso en que o contexto global no que se desenvolve a actividade
empresarial se axusta a referentes de gran volatilidade, incerteza, complexidade e a ambigüidade.
Este contexto leva a que as persoas, equipos e organizacións teñan que desenvolver novas
capacidades que permitan asegurar a sostibilidade económica, social e medio ambiental das
empresas e das contornas nas que estas operan. O cooperativismo leva moitos anos adestrando
algunhas destas habilidades e precisa seguir engraxando as súas dinámicas participativas.
Os referentes de planificación que impactan no sector agroalimentario galego de forma
directa están en coherencia con estas coordenadas e numerosas dinámicas políticas e sociais
confirman o axuste desta descrición do mundo como unha contorna VUCA:










Reforma e aplicación da PAC 203/2027: novo deseño de Plans Estratéxicos da PAC.
Pacto Verde da UE e consecuente Estratexia da Granxa á Mesa e Biodiversidade.
Cambio Climático e obxectivos e medidas para a redución de GEI.
Brexit e cambios no comercio internacional: acordos bilaterais, guerras comerciais...
Novos Fondos Comunitarios: Next Generation EU e débeda común da UE.
Pandemia COVID-19.
Movementos sociais arredor dos alimentos e do consumo.
Evolución das fontes de enerxía.
...

Os seus obxectivos estratéxicos
Entre tanta complexidade e aceleración de dinámicas económicas, sociais e medio
ambientais, o cooperativismo agroalimentario galego establece obxectivos estratéxicos de carácter
transversal e específicos para os sectores produtivos. Este é o camiño para acadar a visión
compartida.

11
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Obxectivos transversais:

Sostibilidade económica
1.
2.
3.
4.
5.

Avanzar na intercooperación empresarial e a integración de cooperativas.
Avanzar na profesionalización e desempeño empresarial das cooperativas.
Mellorar a efectividade do goberno cooperativo.
Mellorar as relacións económicas das cooperativas cos socios.
Incrementar o investimento en I+D+i.

Sostibilidade social
1. Contribuír significativamente ao desenvolvemento do medio rural.
2. Actuar sobre o abandono de terras e explotacións agrarias e gandeiras.
3. Incrementar significativamente a presenza de persoas novas na base social e nos
órganos de goberno das cooperativas.
4. Incrementar significativamente a presenza de mulleres na base social e nos órganos
de goberno das cooperativas.

Sostibilidade medioambiental
1. Desenvolver medidas ambientais que favorezan ao sector do cooperativismo
agroalimentario.
2. Fomentar prácticas que favorezan a economía circular, a bioeconomía e a utilización
de enerxías renovables.
3. Utilizar maquinaria e equipamentos máis respectuosas co medio ambiente.
4. Contribuír dende o modelo cooperativo a formas sostibles de produción
agroalimentaria.

Recoñecemento social e comercial do cooperativismo agroalimentario
1. Comunicar para que a cidadanía recoñeza o valor económico, social e
medioambiental do cooperativismo agroalimentario.
2. Promover procesos para que as instancias involucradas no cooperativismo agrario
galego recoñezan e desenvolvan o seu valor económico, social e medioambiental.
3. Fomentar os valores cooperativos no ámbito da educación.
4. Monetizar o valor social do cooperativismo agrario galego.
5. Crear unha marca/selo/label certificable de produto cooperativo.

Recoñecemento das administracións públicas ao cooperativismo agroalimentario
1. Lograr o recoñecemento específico do cooperativismo agroalimentario no Plan
Estratéxico Español de aplicación da PAC 2022-2027 e no futuro PDR de Galicia.
2. Lograr un marco normativo que outorgue seguridade xurídica para o
desenvolvemento da actividade.
3. Lograr o recoñecemento de cooperativas como organizacións de produtores (OPs).
4. Conseguir a efectiva aplicación do principio de reciprocidade na entrada de
produtos de países terceiros.
12
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5.
6.
7.
8.

Lograr o desenvolvemento de medidas públicas de apoio á integración cooperativa.
Contribuír a incorporar a Economía Social dentro da interlocución e dialogo social.
Impulsar cambios normativos na fiscalidade do cooperativismo agroalimentario.
Obter o recoñecemento dos servizos cooperativos de asesoramento
agroalimentario.
9. Incorporar a mocidade e as mulleres ao sector agroalimentario e cooperativista.
10. Lograr apoio das administracións públicas para marca/selo/label certificable de
produto cooperativo.

Transformación dixital do cooperativismo agroalimentario
1. Incorporar á estratexia comercial das cooperativas agroalimentarias as plataformas
comerciais dixitais.
2. Impulsar a incorporación de tecnoloxías TIC en procesos industriais e de xestión de
explotacións.
Obxectivos para cada sector de produción:

1. Sector gandeiro:
Que a gandería sexa valorada pola sociedade como actividade esencial e se vexa e
aprecie polo que importa á sociedade, por ser líder en alimentos saudables, de
calidade e sostibles, coidando a auga, o aire, o chan, a paisaxe e a natureza.
1. De vacún de carne:
Estreitar, consolidar e fidelizar as relacións socio/gandeiro coa súa
cooperativa e revalorizar os subprodutos das explotacións de leite.

2. De leite e derivados lácteos:
As cooperativas han de asegurar o control, transformación e
comercialización do leite dos seus socios.
As cooperativas han de acadar en 2030 o 30% da primeira compra
de leite, é dicir 960.000Tn, e de dispoñer dunha industria activa que
transforme e venda os transformados no mercado arredor do 15%
do total do leite galego, é dicir: 480.000Tn.

3. De gandería intensiva: avicultura, cunicultura, porcino...:
As cooperativas han de consolidar a súa base social, incentivando a
incorporación de socios e a substitución xeracional e de impulsar a
diferenciación dos produtos elaborados mediante a innovación que
incremente o valor engadido dos mesmos.

2. Sector de horta, flor, mel e producións diversas:
As cooperativas han de dar o gran salto da produción a tempo parcial á produción a
tempo completo dun maior número e socios.

3. Sector vitivinícola:
As cooperativas han de adaptar as explotacións dos socios, ampliando a produción
dos mesmos e mellorando os niveis de calidade de uva, de xeito que as
explotacións teñan continuidade, dimensión e xeren suficiente marxe económica
13
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que incentive a substitución xeracional e se aproveite para avanzar na
diferenciación dos viños, na diversificación con calidade e na innovación dos
mesmos.

4. Sector de subministracións:
As cooperativas han de consolidar esa posición de liderado na fabricación de pensos
e alimentación animal e incrementar o seu peso na comercialización de fertilizantes,
plásticos, deterxentes, fitosanitarios, zoosanitarios e outras subministracións.

5. Sector de servizos de maquinaria e de ordenación do territorio:
Os servizos de maquinaria de CUMAs e PMs han de consolidarse como ferramentas
clave na ordenación do territorio de Galicia e no acceso ás terras abandonadas,
principal reto político que o agro galego debe acometer nesta década.

6. Sector de cooperativas con seccións de crédito:
As SSCC deben crear unha relación de confianza e colaboración mutua coas
autoridades reguladoras da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda) que posibilite
a xeración de confianza nos socios, a profesionalización das cooperativas e a
implantación de sistemas que garantan o rigor, a prudencia e a cautela na xestión
dos fondos depositados polos socios.

14
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03 MARCO DE REFERENCIA
Neste apartado trasladamos os elementos clave que o sector cooperativista agroalimentario
galego ten que ter como referencia de contexto para a análise da súa situación e deseño das súas
estratexias de desenvolvemento futuro.
En primeira instancia recuperaremos as referencias esenciais da forma de organizarse que
teñen as empresas cooperativas, para logo orientar a mirada cara á contorna que envolve ao
sector cooperativista galego, indo dende referencias máis xerais ata máis particulares: de Europa,
pasando por España e rematando en Galicia.
Finalizamos o apartado apuntando referentes clave para o desenvolvemento
agroalimentario: o Pacto Verde Europeo, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e o Plan
Estratéxico da Política Agraria Común para España.
3.1 O modelo cooperativo
Especificidades do modelo empresarial cooperativo
A Alianza Cooperativa Internacional (ACI) é unha organización independente e non
gobernamental establecida en 1895 para unir, representar e traballar ao servizo das cooperativas
de todo o mundo. No ano 1995 adoptou a Declaración de Identidade Cooperativa2, na que se
inclúen a definición de cooperativa, os valores das cooperativas e os sete principios cooperativos
descritos a continuación.
Definición de cooperativa
Unha cooperativa é unha asociación autónoma de persoas que se uniron voluntariamente

para facer fronte ás súas necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais comúns por
medio dunha empresa de propiedade conxunta e democraticamente controlada.
Como empresas baseadas en valores e non limitadas á obtención de beneficios, as
cooperativas comparten uns principios acordados internacionalmente e actúan xuntas para
construír un mundo mellor a través da cooperación.
Valores cooperativos
As cooperativas baséanse nos valores de:







Autoaxuda.
Autorresponsabilidade.
Democracia.
Igualdade.
Equidade.
Solidariedade.

ACI Identidade cooperativa. Os nosos principios e valores. Ligazón web: https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional
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Principios cooperativos
Os principios cooperativos son as directrices mediante as que as cooperativas poñen en
práctica os seus valores.

1. Afiliación voluntaria e aberta
As cooperativas son organizacións voluntarias, abertas a todas as persoas que queiran
utilizar os seus servizos e que desexen aceptar as responsabilidades da afiliación, sen
discriminación de xénero, social, racial, política ou relixiosa.

2. Control democrático dos membros
As cooperativas son organizacións democráticas controladas polos seus membros, que
participan activamente no establecemento das súas políticas e na toma de decisións. Todas as
persoas que desempeñan a función de representantes seleccionados son responsables diante os
membros. Nas cooperativas primarias, todos os membros teñen o mesmo dereito a voto (un
membro, un voto). Noutros niveis, as cooperativas tamén se organizan de maneira democrática.

3. Participación económica dos socios
Os socios contribúen de forma equitativa ao capital da cooperativa e contrólano
democraticamente. Polo menos unha parte do capital adoita ser propiedade común da
cooperativa. Cando corresponde, os membros adoitan recibir unha compensación limitada sobre o
capital subscrito como requisito da afiliación.
Os membros destinan os beneficios a calquera das seguintes finalidades:




Desenvolver a súa cooperativa (por exemplo mediante a constitución de reservas,
unha parte das cales é indivisible).
Beneficiar aos membros en proporción ás súas transaccións coa cooperativa.
Apoiar outras actividades aprobadas pola afiliación.

4. Autonomía e independencia
As cooperativas son organizacións autónomas de autoaxuda xestionadas polos seus
membros. Se se chega a un acordo con organizacións externas –incluídos os gobernos–, ou se
aumenta o seu capital de fontes externas, deberá facerse de forma que se asegure o control
democrático dos seus membros e mantéñase a autonomía da cooperativa.

5. Educación, formación e información
As cooperativas ofrecen educación e formación aos seus membros, representantes elixidos,
directores e empregados, para que poidan contribuír de forma efectiva ao desenvolvemento das
súas cooperativas. Así mesmo, informan ao público xeral –particularmente ás persoas novas e aos
líderes de opinión– sobre a natureza e os beneficios da cooperación.
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6. Cooperación entre cooperativas
As cooperativas serven de forma máis efectiva aos seus membros e fortalecen o
movemento cooperativo traballando con estruturas locais, nacionais, rexionais e internacionais.

7. Sentimento de comunidade
As cooperativas traballan para o desenvolvemento sostible das súas comunidades a través
de políticas aprobadas polos seus membros.
Trazos característicos do cooperativismo agroalimentario
O modelo empresarial cooperativo ten ademais uns trazos característicos3, unha forma de
facer, que o diferenza doutros modelos empresariais de base capitalista, entre os que podemos
destacar os seguintes:













O seu arraigamento ao territorio e a súa non deslocalización.
O modelo cooperativista xera cohesión social e vínculos estables entre a empresa, a
sociedade e as institucións.
O valor xerado polo cooperativismo queda e distribúese no propio territorio.
Elimínase o risco de deslocalización dos beneficios.
A democratización da actividade empresarial, promovendo a integración social das
diferentes capacidades económicas dos seus socios.
Isto favorece a integración social de colectivos vulnerables, como son as persoas
novas ou mulleres do medio rural.
A encarnación dos valores da Responsabilidade Social Empresarial (RSC).
Os principios da RSC forman parte da filosofía que define ao modelo cooperativo.
As cooperativas racionalizan e optimizan o uso do diñeiro público facendo
máis eficiente a asignación das axudas públicas.
Isto é debido a que son empresas colectivas froito da agrupación de centos ou
miles de empresarios agricultores e gandeiros individuais.
O cooperativismo é un cualificado e leal interlocutor social.
As súas características específicas escapan ao clásico esquema de empresaprovedor, empresa-cliente ou empregador-empregado e esixen un recoñecemento
expreso das administracións públicas como un cualificado interlocutor social.
As cooperativas crean emprego de calidade e fomenta o emprendemento
colectivo como alternativa ao emprendemento individual.
Son un modelo empresarial inmerso nun continuo proceso de mellora continua e
de autocrítica interna, sendo coherentes co seu diagnóstico no deseño das súas
estratexias futuras.

3
(2020) CAE. Plan Estratégico de Cooperativas Agro-alimentarias de España (PECAE 2017-2022). Documentos de traballo do
proceso de elaboración.
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O cooperativismo non é unha terceira opción entre o público e a empresa privada: é
un modelo orixinal froito dunha iniciativa empresarial compartida por persoas
libres, baixo principios de sustentabilidade, solidariedade e axuda mutua.
O cooperativismo é un cualificado axente dinamizador do medio rural.
Favorece o seu desenvolvemento propio, fixa a súa poboación ao territorio,
incrementa o seu valor patrimonial e cobre necesidades agrarias e non agrarias da
súa contorna social, regulando as relacións económicas.

As cooperativas agroalimentarias no futuro4
No tecido agroalimentario galego están involucrados distintos participantes que, cos seus
posicionamentos propios e do sistema que conforman, configuran unha realidade específica. Aí
están os produtores, as cooperativas, os sindicatos, as industrias, a distribución e as
administracións públicas.
No escenario de futuro do sector agroalimentario galego, ademais da contribución
especifica que xorde do seu modelo de empresa, o cooperativismo agroalimentario galego está
chamado a achegar unha ambición que, xenericamente, podería articularse desta forma:







O cooperativismo galego realiza unha contribución relevante dende a diversidade da
súa configuración.
Diversas dimensións, sectores de produción, formas de emprender, de traballar
colaborativamente. Diversidade na capacidade de orientarse ao cliente e responder
as súas necesidades. Unha diversidade que busca complementariedades e que fai
que todas as partes involucradas consigan mellores resultados do traballo conxunto.
O cooperativismo agroalimentario é recoñecido como un axente social que achega
un valor significativo á sociedade e, nomeadamente, ao mundo rural.
O cooperativismo agroalimentario galego é unha referencia no desenvolvemento
dunha Economía Circular que contribúe con solucións efectivas e prácticas a unha
auga e un chan saudables, á loita contra o cambio climático e á preservación
medioambiental.
O cooperativismo agroalimentario galego configura una estrutura sólida, unida e
forte.
Os socios coas cooperativas e estas coas asociacións representativas do sector. Esta
unión permitirá desenvolver con maior efectividade as estratexias comúns e ter
máis peso específico na defensa dos intereses compartidos e do sector
agroalimentario.

Identificamos oito ámbitos específicos onde se debe expresar esta ambición:
1. A conciencia do valor achegado e o forte sentimento de orgullo e pertenza
ao cooperativismo agroalimentario.

4

(2020) AGACA. As explotacións ao final da década. Documento interno: 21 de xaneiro de 2020.
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2.

3.

4.

5.

6.

Os agricultores e gandeiros galegos cooperativizados han de sentirse orgullosos de
contribuír a dar de comer á cidadanía galega, española e global. Son parte esencial
da sociedade e ha de recoñecerse a súa contribución.
Os produtores agroalimentarios galegos cooperativista han de estar orgullosos dos
seus animais, explotacións, plantacións, terras, augas, producións, organizacións...
e contaxian a toda a sociedade o seu orgullo, a súa disposición e capacidade para o
emprendemento e a innovación.
Unha actividade económica sostible e con decidida orientación ao
mercado.
O sector agroalimentario ten grande importancia económica e ha de ofrecer
rendementos sostibles e atractivos para que se incorporen ao mesmo as persoas
novas, nomeadamente no cooperativismo agroalimentario. Estas e, nomeadamente
as mulleres, toman as rendas das explotacións familiares.
Os ingresos xustos e retornos sostibles serán resultado de modelos de ingreso
sostibles, de renovados modelos de produción adaptados aos novos referentes que
establecen as normativas e os mercados.
O cooperativismo agroalimentario, un axente social activo involucrado no
desenvolvemento de toda a sociedade.
O sector agroalimentario xestiona gran parte da superficie agrícola e debe ser un
axente clave no desenvolvementos dos territorios, nomeadamente o medio rural.
Os produtores han de actuar de forma íntegra e transparente, facendo das súas
explotacións espazos educativos para o consumo responsable.
Han de ofrecer produtos de calidade producidos con sostibilidade económica, social
e medio ambiental.
A achega de resultados efectivos no clima, auga, solo e medio ambiente.
O cooperativismo agroalimentario asume a súa responsabilidade na loita contra o
cambio climático, contribuíndo co desenvolvemento da Economía Circular e
achegando solucións prácticas, como é unha fertilización de equilibrio ou a
eficiencia no uso de fertilizantes químicos e fitosanitarios, uso de fertilizantes
verdes, redución de volume de caldo e tratamentos... para converterse en líder na
redución de emisións de gases de efecto invernadoiro e aumento da biodiversidade.
O compromiso co benestar animal.
A sociedade amosa un crecente interese pola saúde e o benestar animal, o cal é
compartido polos gandeiros, que se responsabilizarán nas súas explotacións e o
transparentarán socialmente.
Ten que minimizarse o uso de antibióticos, promover a extensificación das
explotacións e o pastoreo ao aire libre e favorecerse a visibilización dos animais.
A aposta polo coñecemento, a innovación e a transformación dixital.
O cooperativismo agroalimentario promove a investigación independente, así como
unha capacitación e formación profesional efectivas e prácticas para o sector, que
impacten en toda a cadea de valor.
20
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A transformación dixital do sector agroalimentario (Internet das Cousas, Big Data,
Intelixencia Artificial, Blockchain, Fabricación Aditiva...) é urxente e ineludible, xa
que a xestión dos propios datos por parte dos produtores ten un interese e alcance
estratéxico para a tripla sostibilidade do modelo de negocio.
7. A atención á diversidade empresarial e a promoción do espírito
emprendedor.
O cooperativismo agroalimentario promove diversos modelos empresariais e de
explotacións con alta capacidade adaptativa para os requirimentos de mercados
cambiantes, tendo como enfoque de partida a diversidade e complementariedade
de explotacións.
Os diversos modelos de éxito fan atractivo o sector, e o modelo cooperativo, para
as persoas novas que queren emprender.
8. Impulso do papel facilitador de AGACA para o desenvolvemento
estratéxico do cooperativismo agroalimentario galego.
A agricultura e gandería teñen un futuro brillante. Os intereses compartidos polo
sector agroalimentario, e o cooperativismo agroalimentario galego en particular,
precisan dunha acción estratéxica e operativa coordinada.
AGACA desenvolve esa función e contribúe a unha efectiva comunicación entre
involucrados, e destes coa sociedade, a prol dunha valoración do sector primario e
do desenvolvemento dun cooperativismo agroalimentario atractivo para as persoas
novas, emprendedores e mulleres, que reforzará a valoración social que este
merece.
3.2 O marco de referencia europeo5
As cooperativas contan cunha longa traxectoria na maioría dos Estados membros da Unión
Europea (UE) na que os principios básicos non cambiaron: continúan sendo organizacións de
participación voluntaria, con estruturas de toma de decisións democráticas e integradas nas
comunidades locais ou rexionais.
A pesar disto, existen algunhas diferenzas notables entre os distintos países e sectores de
Europa, en parte debido ás características dos produtos e os mercados e en parte debido a
diferenzas nacionais ou rexionais na regulación das cooperativas.
A medida que as cooperativas se foron integrando nunha cadea de subministración
composta por múltiples niveis e actores, o seu rol e as súas funcións foron cambiando,
especialmente debido á influencia de esixencias máis estritas acerca da calidade dos produtos e da
seguridade alimentaria impostas polos distribuidores, a transformación, os consumidores e os
gobernos.

5
(2013) JOS BIJMAN. Las cooperativas agroalimentarias en la UE. Empresas modernas con retos modernos. En
MEDITERRANEO ECONÓMICO Nº 24.
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A comercialización
Un dos elementos clave no desenvolvemento futuro das cooperativas no ámbito europeo
ten que ver coas tendencias de cambio nos procesos de comercialización dos seus produtos.
As cooperativas agroalimentarias xogan un papel de gran relevancia á hora de axudar aos
agricultores para obter unha maior cota do valor engadido na cadea de subministración de
alimentos en todos os estados membros da Unión Europea, e a súa función clave é mellorar o
poder negociador dos seus membros e permitirlles beneficiarse das economías de escala.
Ademais disto, as cooperativas achegan outras contribucións que reducen os riscos do
mercado: reducindo os custos de transacción, proporcionando acceso aos recursos e reforzando a
súa posición competitiva mediante a innovación da produción e garantindo a calidade e seguridade
dos alimentos.
Ampliación de actividades e fusións internacionais
Un gran número de cooperativas ampliou as súas actividades en niveis posteriores da
cadea de alimentación, reforzando así a súa orientación aos clientes e consumidores mediante a
mellora dos esforzos en comercialización (incluída a creación de marcas), a innovación de produtos
e a personalización.
Con todo, o poder compensatorio das cooperativas respecto a os seus clientes
comerciantes polo miúdo é limitado. A necesidade de reforzar aínda máis o poder negociador
levará, con toda probabilidade, a máis fusións (internacionais) entre as cooperativas; fusións
promovidas, tamén, pola procura de economías de alcance en I+D e desenvolvemento de marcas.
Cambios no goberno interno das cooperativas
Dado que este proceso de crecemento internacional a miúdo vai acompañado de cambios
no goberno interno, como o feito de delegar a toma de decisións a directivos profesionais ou de
compartir os dereitos de decisión con investidores externos, pode levar a unha perda de control
por parte dos membros sobre a sociedade cooperativa.
Ao convertérense en empresas modernas, as cooperativas agrícolas tamén se enfrontan a
desafíos modernos en relación co crecemento e a internacionalización, cos cambios na estrutura
de propiedade, coa necesidade de dar coa estrutura de goberno interno adecuada, coas regras de
competencia e co mantemento do compromiso dos membros.
Estratexias de crecemento das cooperativas
As cooperativas aplican varias estratexias de crecemento. A pesar de que aínda se contan
nunha cifra reducida, cada vez existen máis cooperativas internacionalizadas, que admiten
membros estranxeiros ou, como mínimo, contan con provedores estranxeiros.
Outras estratexias de crecemento que seguen as cooperativas son as fusións e Joint
Ventures. Paralelamente ao sistema de colaboración tradicional en forma de estruturas federadas,
22
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cada vez máis as cooperativas implementan novas formas de colaboración, como Joint Ventures
ou alianzas estratéxicas, tanto no ámbito nacional como internacional.
As grandes empresas, xa sexan cooperativas ou non, son obxecto dunha supervisión cada
vez máis estrita por parte das autoridades competentes na Unión Europea e a nivel nacional.
Dado que esta situación é relativamente nova tanto para as cooperativas como para os
organismos lexislativos, as cooperativas e as organizacións de produtores perciben unha certa
incerteza xurídica respecto á lexislación en materia de competencia. Observan certa falta de
coherencia entre as políticas agrícolas que promoven a aglutinación baixo a Organización Común
de Mercados (OCM) e as políticas de competencia que parecen prohibir a posta en común de
información e outras formas de colaboración.
Novas estruturas de propiedade
Reforzar a orientación ao mercado a miúdo implica realizar investimentos adicionais en
desenvolvemento de produtos e márketing. O capital social adicional necesario para estes
investimentos (e para o crecemento internacional) pode non proceder dos membros senón de
investidores externos. Esta evolución dá paso a estruturas de propiedade híbridas.
Esta hibridación fai referencia tanto ás estruturas organizativas adoptadas, similares ás
das sociedades propiedade de investidores, como ao desenvolvemento de estruturas de
propiedade de non usuarios. As cooperativas con estruturas de propiedade híbridas aínda seguen
sendo propiedade, na súa maioría, de agricultores, pero non necesariamente de agricultores como
usuarios dos servizos da cooperativa, senón de membros de organizacións de agricultores.
Nestes casos, unha ou máis organizacións de agricultores cóntanse entre os propietarios da
cooperativa. Ademais, as cooperativas con estruturas de propiedade híbridas poden ter dereitos de
propiedade asignados a investidores externos ao sector agrícola.
A pesar de que existen numerosas diferenzas na Unión Europea, en termos de lexislación e
de integración sociocultural das cooperativas pódense identificar numerosas similitudes na
evolución das cooperativas agrícolas cara a empresas agroalimentarias modernas. Na procura dun
modelo óptimo para os seus membros, as cooperativas poden aprender das experiencias noutros
países e noutros sectores.
3.3 O marco de referencia estatal
Descrición do cooperativismo español6
No ano 2018, o sector agroalimentario español estaba conformado por 3669 empresas
agrarias7 (3.190 Cooperativas Agrarias e 479 Cooperativas de Explotación Comunitaria da Terra)
6

(2020) OSCAE (Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español). El cooperativismo

agroalimentario español. Informe socioeconómico 2018.

7
Cooperativas de 1º e 2º grao, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), Cooperativas de Utilización de Maquinaria en
Común (CUMAS) e Cooperativas de Explotación Comunitaria da Terra (CEC).
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que agrupaban a máis de 1 millón de produtores que daban emprego a 111.000 traballadores
directos e facturaban 29.365 millóns de € (32.998 incluíndo sociedades mercantís en proporción á
participación cooperativa nas mesmas).
Entre o 2006 e o 2017, o número de cooperativas amosa unha lixeira tendencia
decrecente, acompasado cun importante incremento da cifra de negocio, o que da conta de certo
efecto de concentración empresarial.
As comunidades autónomas con maior número de cooperativas agrarias activas son
Andalucía, Castela-A Mancha, Castela e León, Comunidade Valenciana, Cataluña e Estremadura, as
cales agrupan o 75% das cooperativas agrarias españolas (78% da facturación). Galicia, con 165
cooperativas, achega o 5.2% do total español (4.3% da facturación). A comunidade con máis
cooperativas (22.4%) e máis peso de facturación (38%) é Andalucía.
As persoas socias das cooperativas en 2018 eran 1.159.579 persoas, unha cifra
practicamente estable dende 2007. O cooperativismo agrario deu emprego directo a 111.151
persoas, mantendo a tendencia positiva de certo incremento dende 2007 (+22%), tendencia que
comparte co sector primario.
O sectores con máis peso por volume de facturación son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Froitas e Hortalizas (29%)
Aceite de Oliva (14%)
Subministracións(13%)
Viño (8%)
Alimentación animal (8%)
Cultivos Herbáceos (6%)

Os sectores con máis peso por número de cooperativas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

49%
35%
24%
23%
21%
20%

das cooperativas teñen actividade en Subministracións.
en Aceite de Oliva.
en Froitas e Hortalizas.
en Servizos diversos.
en Viño.
en Cultivos Herbáceos.

No ano 2017 o sector agroalimentario español achegaba o 18.1% das exportacións do
Estado, porcentaxe que foi medrando nos últimos anos, e cun balance comercial positivo, ao
contrario que outros sectores da economía española. A achega das cooperativas agroalimentarias
deste total é dun 32% do colectivo, cun incremento anual do 5.5%. Este esforzo de
comercialización exterior das cooperativas é moi significativo: dende o 2011 o valor das
exportacións medrou un 84%, cun incremento do 6% das cooperativas exportadoras. O promedio
por cooperativa medrou dende ese ano un 69%.
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As cooperativas representaron no 2018 o 16% da facturación exportadora do conxunto do
sector agroalimentario español, sen contar a pesca. No ano anterior era o 18%, e esta baixada foi
debida á caída de facturación do aceite de oliva.
COREN, cunha cifra de negocio8 de 560 millóns de euros en 2018, exportou o 38% da súa
facturación, facendo un total de 213 millóns de euros. Esta cooperativa galega ocupa o cuarto
lugar das cooperativas con maior volume de exportación do cooperativismo agroalimentario
español.
No período 2011-2017 a produción ecolóxica no sector agroalimentario, e no
cooperativismo, amosou un significativo incremento. A facturación desta produción polas
cooperativas medrou un 360%, representando o 24% da produción ecolóxica española. No ano
2018 significa o 27% do conxunto deste valor.
En 2018 hai presenza de mulleres na base social das cooperativas (26%) e nos órganos de
goberno das mesmas (7.4%), os Consellos Reitores. En Galicia hai certa singularidade ao estar
máis preto da igualdade: o 45.1% da base social son mulleres, cun peso nos Consellos Reitores do
21.9%. Soamente un 9.4% das presidencias de cooperativas agroalimentarias galegas están
ocupadas por mulleres: 5 mulleres. En España a porcentaxe chega ao 3.6% (87 mulleres).
A estrutura do cooperativismo español no 2018, e as tendencias de evolución nos
parámetros principais, son as seguintes:

Número
de
Coops.

%
Total

Millóns €

Grandes

125

5%

Medianas

393

Pequenas
Micro

9

Tipo de empresa

Tendencia
2006-18

%
Facturación
total

Facturación
media (M€)

11.660

50,8%

93

+34% +105%

15%

6.551

28,5%

17

+6% +33%

992

39%

4.065

17,7%

4,1

-7%

+1%

1065

41%

672

2,9%

0,6

-20%

-20%

Nº

€

Obsérvase un proceso continuo de incremento de dimensión, derivado dunha tendencia á
integración. Diminuíu o número e a facturación dos estratos inferiores (especialmente
microempresas), incrementándose a dimensión dos estratos superiores, especialmente do estrato
de grandes empresas. O 20% das cooperativas facturan o 80% do total do cooperativismo.
As cooperativas representan o 12% do total de industrias alimentarias de España (IAA), o
28% da facturación e o 22% do emprego. O tamaño medio das cooperativas é superior á media
total de IAA. En xeral existe unha elevada atomización no conxunto das IAA.
8

Sen contar sociedades mercantís.

9

Tipo de empresa: Grandes: ≥ 250 traballadores e >50 millóns €; Medianas: ≥50 e <250 traballadores e >10 e ≤ 50
millóns €; Pequenas: ≥10 e <50 traballadores e >2 e ≤ 10 millóns €; Micro: <10 traballadores e ≤ 2 millóns €.
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É moi importante o papel das cooperativas de segundo grao como estruturas
vertebradoras (concentran e xestionan a transformación/comercialización dun importantísimo
volume de produto das cooperativas de base).




O 42% das cooperativas de primeiro grao participan en cooperativas de 2º grao.
130 entidades de segundo grao concentraron o 22% da facturación total.
A súa facturación media foi de 49 M€/ empresa.

Das TOP 10 de posicionamento global, o Grupo COREN ocupa o segundo lugar do ránking
español, cunha facturación de 1.078 millóns de euros e con 3.240 empregados. Tamén ocupa o
segundo lugar no TOP 10 de posicionamento de cooperativas de segundo grao.
Das TOP 10 de posicionamento de cooperativas de primeiro grao, o Grupo CLUN ocupa o
oitavo lugar do ránking español cunha facturación de 211 millóns de euros e con 224 empregados.
Perspectivas de futuro do cooperativismo agroalimentario español
Tomando como referencia as contribucións realizadas por distintos expertos no número 28
de Mediterráneo Económico10, apuntamos algunhas referencias xerais sobre as perspectivas de
futuro do cooperativismo agrario español.
As producións agrícolas11
O sector hortifrutícola español é considerado como moi dinámico e presenta unhas
perspectivas favorables de desenvolvemento, aínda que os elevados prezos de transporte poden
limitar a súa competitividade.
É necesario mellorar a eficiencia da cadea de distribución interna, que o agricultor perciba
unha maior remuneración pola súa produción e que se minimice a dependencia exterior do
material xenético empregado nas producións. Respecto a isto último, cómpre desenvolver unha
investigación máis eficiente que dea resposta ás cambiantes demandas dos consumidores.
Os tres cultivos emblemáticos do país son o aceite, os cereais e o viño. Vexamos as súas
perspectivas de futuro.
O aceite é un produto importantísimo para o sector hortifrutícola español, e nos últimos
20 anos mellorouse significativamente a calidade da súa produción, a cal segue a ser irregular en
volume por mor da climatoloxía.
O consumo interior alcanza aproximadamente ao 50% da produción estatal, polo que o
sector é totalmente dependente do exterior. O balance comercial do sector de aceite de oliva é
positivo e o maior exportador mundial é España, aínda que esas vendas son maioritariamente a
granel, o que dificulta a percepción de calidade do consumidor final sobre o produto.
10
(2015) JORGE JORDANA BUTTICAZ (Coord.) El sector agro-mar alimentario español. Una visión renovada. MEDITERRÁNEO
ECONÓMICO. Nº 28.
11
(2015) FRANCISCO DÍAZ, IGOR CRESPO, MERCEDES DÍAZ. Coyuntura y perspectivas del sector agroalimentario español.
Las producciones agrícolas. En MEDITERRANEO ECONÓMICO. Nº 28.
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Cómpre estimular o consumo interior, elevar a exportación de aceite envasado e crear
unha imaxe de calidade no exterior para os aceites de oliva españois. Os aceites de semente son
grandes competidores do de oliva.
No que respecta aos cereais, España ten un balance comercial con déficit estrutural no
sector de cereais de gran, no que se cifra en 12 millóns de toneladas anuais a diferenza entre
produción e consumo, e con tendencia ao incremento.
O futuro está intimamente ligado á PAC e semella que as súas perspectivas pasan por
compensar a diminución de ingresos pola vía das subvencións co aumento dos rendementos
obtidos. Esta tarefa é difícil debido ao déficit hídrico de España.
O mercado interior do viño en España vén sufrindo un importante descenso no últimos
anos, sobre todo en hostalaría, acompasado cun descenso dos prezos medios.
A maior parte da produción exportase ao exterior a granel e, a pesar dos grandes esforzos
que se están a desenvolver para diferenciar e mellorar a calidade dos viños producidos en distintas
zonas e bodegas, obxectivos difíciles de acadar pola súa complexidades, non está a dar resultados
satisfactorios. Cómpre reconsiderar os investimentos e esforzos realizados para crear unha imaxe
de calidade dos viños de España, os cales dependen totalmente da exportación.
Semella que unha solución, sobre todo para a exportación, sería contar cunha marca
paraugas que identifique os viños españois nos distintos mercados, nomeadamente os de
exportación.
As producións gandeiras12
Na evolución histórica do sector gandeiro hai unha dualidade non resolta entre os modelos
intensivos e os tradicionais, que marcará o futuro do sector no século XXI e nos mercados
globalizados.
O sector porcino, para manter a súa capacidade competitiva e acadar rendibilidade en
todos os elos da cadea de valor, debe atender a tres grandes temas: os requirimentos da
lexislación comunitaria sobre protección medio ambiental, benestar animal e seguridade
alimentaria, a eficiencia das explotacións e a necesidade de manter o esforzo tecnolóxico para
elevar a produtividade e, finalmente, o reto da dimensión, xa que a estrutura de grandes grupos
integrados, ademais de impulsar o comercio exterior, favorece nunha maior adaptación aos
mercados e demandas dos consumidores.
O sector avícola mundial experimentou un forte incremento e superou ao porcino en
produción e comercio internacional. As cifras auguraban para España unha evolución moi positiva
neste sector, pero a crise do 2008 e as modificacións dos hábitos de consumo fixeron que se estea
a dar unha diminución do consumo interno e, polo tanto, unha orientación ao mercado exterior
para dar saída aos excedentes.
12
(2015) MIGUEL ÁNGEL DÍAZ. Coyuntura y perspectivas del sector agroalimentario español. Las producciones ganaderas. En
MEDITERRANEO ECONÓMICO. Nº 28.
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No que respecta á posta, a produción española difire moito da media europea, que está
case nun 50% de posta no sistema de gaiolas enriquecidas e 50% en outras alternativas (chan,
campeiras, ecolóxicas). España está en 93,2% e 6,8%, respectivamente. Ademais, soamente o 2%
dos consumidores coñece o significado do código impreso nos ovos, polo que non se valora outro
tipo de ovos nin se está disposto a pagar máis por este.
O sector da gandería tradicional (vacún, ovino e caprino), en conxunto, está a facer
esforzos na progresión xenética, alimentación, manexo e instalacións, pero segue a contar con

importantes carencias estruturais, desvertebradas, pouco profesionalizadas, con escasa integración
dos diferentes elos que conforman a cadea de valor e moi dependentes da Administración
comunitaria, nacional e rexional... segue a existir un elevado porcentaxe de explotacións que
carecen das dimensións e da rendibilidade axeitada para manterse na actividade, situación á que
hai que engadir a falta de substitución xeracional dunha poboación cunha media de idade que
supera os 6013.
O sector de vacún de leite arrastra numerosos problemas que non se están a solucionar
da man do intervencionismo administrativo e que precisan dun cambio de paradigma. A tal efecto,
realízanse as seguintes propostas:







Superar o concepto de cadea de valor polo de conexións de valor.
Orientar o sector produtor cara aos seguintes obxectivos: rendibilidade económica,
relación co sector agrícola, calidade de vida para propietarios e asalariados, impacto
ambiental controlado, benestar animal, eficiencia no uso dos medios de produción e
calidade do produto.
Compromiso real do sector industrial co desenvolvemento da produción.
Acordos co sector da produción.
A Administración como facilitadora e impulsora de cambio.

O sector ovino e caprino de leite amosa unha imaxe de estabilidade e compromiso por
parte de produtores e industriais que se amosa no desenvolvemento de proxectos de cooperación.
Isto, sumado á modernización das explotacións e á súa maior dimensión e racionalización, significa
un cambio positivo nun sector que vén de facer un esforzo de modernización superior ao do vacún
de leite.
O sector de vacún de carne medra globalmente, sobre todo nos países en
desenvolvemento, e mingua en Europa. Este sector arrastra dende hai anos unha falta de
rendibilidade: a cadea produtiva non ten valor engadido, hai moitas inercias inefectivas e carécese
de datos produtivos reais. Cómpre mellorar as prestacións no mercado internacional, no cal o
sector conta con algunha vantaxes que poden activarse da man dun gran programa de
colaboración entre os integrantes da cadea.

13

Ibid. Páxina 288.
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O sector de ovino e caprino de carne español está en continua regresión, como o
europeo, a pesar do crecemento global do mesmo. A oportunidade está no mercado exterior, para
o que debería crear unidades potentes de comercialización.
Como colofón a este repaso sectorial da gandería, cómpre apuntar como relevante que a
lexislación europea excede en rigor os estándares internacionais, o que eleva os custos para as
cadeas de valor e deriva nunha perda de competitividade nos mercados. Estas esixencias teñen
que ver con protección medioambiental, seguridade alimentaria e benestar animal.
A normativa comunitaria deber estar aberta a debate, xa que cómpre avanzar cara a unha
normativa reguladora europea simétrica as de outros países implicados no comercio internacional
que evite asimetrías que impidan a perde continuada de competitividade das explotacións
europeas.
3.4 O marco de referencia galego
3.4.1 O sector agroalimentario galego
Para unha descrición de situación, ou revisión de evolución histórica do sector
agroalimentario galego, cóntase con ferramentas estatísticas de seguimento anual que proporciona
a Administración Autonómica a través da Consellería do Medio Rural14 e do Instituto Galego de
Estatística.
Neste apartado de xeración de marco de referencia para o ámbito do sector
agroalimentario en Galicia, consideramos que para afondar nun coñecemento preciso e actualizado
sobre o sector agroalimentario galego cómpre remitirse a esas ferramentas dinámicas. Con todo,
non deixamos de incorporar a continuación algúns datos xerais de referencia15 que contribúan a
perfilar a dimensión do sector do que o cooperativismo agroalimentario galego forma parte.
Datos xerais
Poboación ocupada
Ano 2017. Unidade: miles de persoas.
Total

Homes

Mulleres

Agricultura, gandaría, caza e silvicultura

55,4

31,7

23,7

Pesca e acuicultura

19,8

14,8

5,1

14

(2019) XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. Anuario de estatística agraria 2018. Ligazón web:
https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/publicacions/2020-10/anuario-estatistica-agraria-2018-Final.pdf.
Estatísticas:
https://mediorural.xunta.gal/es/recursos/estatisticas/estatistica-agraria/2019.
15
Web do Instituto Galego de Estatística.
Sector
agrario, pesca
https://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0501&num_pag=8
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Prezos da terra
Ano 2019. Unidade: €/hectárea.
Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Labradío regadío

15.626

18.950

15.553

13.145

23.751

Labradío secaño

16.826

18.485

14.476

17.410

17.850

Prado regadío

15.024

17.431

12.960

11.360

21.500

Prado secaño

14.693

15.050

14.690

9.926

19.773

Pasteiro secaño

5.894

5.760

5.722

5.650

7.349

Viñedo secaño

33.001

31.457

20.554

28.328

38.475

Gandería
Principais producións gandeiras
Ano 2019.
Carne (toneladas)

426.776
Carne de bovino

103.397

Carne de porcino

88.127

Carne de ave

224.085

Carne de coello
Leite de vaca (miles de litros)
Ovos de galiña (miles de ducias)

11.166
2.887.024
40.132

Efectivos e explotacións de gando bovino
Ano 2019. Unidade: número de explotacións e número de bovinos (vacas de muxidura, de
non muxidura e outros bovinos).
Galicia
Número de explotacións

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

30.793

10.703

12.157

1.753

6.180

Número de bovinos

949.026

326.051

455.064

70.167

97.744

Número de vacas

529.910

186.528

261.304

27.564

54.514

Número de vacas de muxidura

314.886

133.963

142.223

2.155

36.545

Número de vacas de non muxidura

215.024

52.565

119.081

25.409

17.969

Outros bovinos

419.116

139.523

193.760

42.603

43.230
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Efectivos de gando porcino industrial
Ano 2019. Unidade: número.
Galicia
Total porcino

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

1.352.489

300.587

240.554

428.236

383.112

Leitóns (ata 20 kg peso vivo)

251.725

75.447

29.546

87.494

59.237

Porcos (de 20 a 49 kg peso vivo)

328.796

86.580

64.570

67.317

110.328

Porcos de cebo (máis de 50 kg peso vivo)

672.444

101.422

137.274

240.802

192.946

Reprodutores: verróns

458

128

100

125

104

Reprodutores: porcas que nunca pariron

15.395

5.413

452

6.765

2.764

Reprodutores: porcas que xa pariron

83.672

31.595

8.612

25.733

17.731
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Agricultura
Principais producións agrarias
Ano 2019. Unidade: tonelada.
Cereais e leguminosas gran
Trigo

34.509

Centeo

18.512

Millo gran

89.760

Feixón seco

3.331

Pataca

371.983

Millo forraxeiro

1.847.052

Pradería polifita

3.672.990

Feixón verde

47.001

Col-repolo

58.395

Tomate

87.488

Leituga

23.122

Cebola

30.717

Uva para viño

141.278

Tubérculos
Cultivos forraxeiros

Hortalizas

Viñedo

Maquinaria agrícola
Ano 2019. Unidade: número.
Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Tractores
Existencias (último día de 2018)

165.788

57.377

54.366

23.145

30.900

Altas

6.032

2.312

1.750

717

1.253

Baixas

4.536

1.910

1.256

514

856

Existencias (último día de 2019)

167.284

57.779

54.860

23.348

31.297

Existencias (último día de 2018)

74.730

17.421

27.268

9.264

20.777

Motocultores
Altas

705

172

117

62

354

Baixas

560

145

119

51

245

Existencias (último día de 2019)

74.875

17.448

27.266

9.275

20.886

Existencias (último día de 2018)

1.607

600

731

195

81

Altas

172

85

71

3

13

Baixas

98

39

53

2

4

Existencias (último día de 2019)

1.681

646

749

196

90

Colleitadoras
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3.4.2 O cooperativismo agroalimentario galego hoxe
Dimensión e caracterización do cooperativismo agroalimentario
Por diversos factores, non é doado realizar unha valoración exacta da dimensión do
fenómeno do cooperativismo agroalimentario galego. Entre outros, cabe sinalar que este é un
sector dinámico en movemento constante. Ademais, moitas cooperativas agroalimentarias non
depositan as contas no correspondente rexistro de cooperativas, a pesar da forte presión
institucional e dos consellos emanados dos diferentes servizos de asesoramento. Polo tanto,
achégase a continuación unha descrición da dimensión do sector usando fontes propias de AGACA,
acumuladas en 32 anos de traxectoria.
A efectos desta caracterización cómpre recordar que son cooperativas agroalimentarias as
cooperativas agrarias, as cooperativas de utilización de maquinaria en común e as cooperativas de
explotación comunitaria da terra.
Algunhas características destacables das cooperativas agroalimentarias galegas son as
seguintes.
As cooperativas posúen numerosas sociedades mercantís
Constátase no sector unha forte presenza de sociedades de tipo mercantil que son
propiedade da sociedade cooperativa e que son xestionadas polos Consellos Reitores e os Equipos
Técnicos das mesmas. Este é un fenómeno que caracteriza ao cooperativismo en Galicia e marca
diferenzas grandes coas cooperativas doutras comunidades de España.
En Galicia contabilizamos 49 sociedades de tipo mercantil propiedade maioritaria de, ou
das, cooperativas. É dicir, o 50% ou máis do capital social destas sociedades mercantís é
propiedade de ou das cooperativas, e son xestionadas polas mesmas cooperativas (Consello Reitor
e Equipo Directivo). Tamén detectamos un grupo mínimo de 15 sociedades mercantís onde as
cooperativas teñen participación minoritaria (inferior ao 50% do capital social) e con diferentes
situacións a efectos de xestión da mesma. Non obstante, non descartamos que o número de
sociedades mercantís con presenza cooperativa sexa máis elevado.
Algo semellante sucede en Francia, onde, ademais, estas sociedades de tipo mercantil
propiedade maioritaria das cooperativas teñen certos beneficios administrativos fronte ás
sociedades de capital non propiedade de cooperativas.
No caso de Galicia, o Grupo Cooperativo COREN é o exemplo que seguiron outras
cooperativas agroalimentarias. Preguntado por este fenómeno no resto de España, hai
comunidades autónomas (como por exemplo en Castela e León) onde a presenza de sociedades
de tipo mercantil propiedade das cooperativas é moi escasa ou anecdótica. Noutras comunidades
hai algunha presenza máis deste tipo de sociedades, pero en ningunha acada o nivel ou
proporción de Galicia.
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As CUMAS e CECT son cooperativas agroalimentarias
En Galicia intégranse no marco das Cooperativas Agroalimentarias as Cooperativas de
Utilización de Maquinaria en Común (coñecidas como CUMAS). O apoio á cooperativización do
servizo de maquinaria agrícola tivo un importante impacto coa creación de máis de 70 CUMAS das
que AGACA teña coñecemento, con diferentes niveis de desenvolvemento, continuidade e éxito
empresarial e social.
Tamén forman parte das Cooperativas Agroalimentarias as Cooperativas de Explotación
Comunitaria da Terra (CECT), que teñen unha clara tendencia á desaparición. Estas cooperativas
fortemente impulsadas nos anos 60 e 70, deixaron de medrar en número polo impulso que, dende
as Oficinas Agrarias Comarcais e os anteriores Servizos de Extensión Agraria da Consellería do
Medio Rural, se lle deu ás Sociedades Agrarias de Transformación nos anos 80 e 90.
Cómpre sinalar que na segunda década deste século comezaron a promoverse sociedades
mercantís no eido da produción, impulsadas dende as asesorías dos pobos. Estimamos que na
actualidade hai preto de 25 CECT activas en Galicia.
Non consideramos como parte das cooperativas agroalimentarias ás máis de 30
cooperativas de traballo asociado que teñen actividade na contorna do sector agroalimentario, por
teren un enfoque de obxectivos diferentes ás cooperativas agroalimentarias.
Concentración de cooperativas no sector lácteo
En Galicia constátase un forte proceso de concentración ou integración de cooperativas do
sector lácteo motivado por unha traxectoria chega de crises: moitas cooperativas pequenas
entraron en graves dificultades durante as crises do mercado lácteo de 2009, 2012 e 2015; e
mesmo impacto tiveron as crises provocadas polo fracaso de proxectos integradores, coma o
proxecto Alimentos Lácteos, entre outros.
Estimamos que no que vai de século máis de 60 cooperativas desapareceron ou se
integraron nunha cooperativa maior; ou, incluso, a cooperativa esmoreceu e entrou en liquidación
ou está inactiva, mentres os socios se integraban noutra cooperativa veciña ou mesmo (a maioría)
deixaban a actividade agrícola ou gandeira. Este proceso tende a manterse na actualidade e
proxéctase cara aos vindeiros anos.
Galicia chegou a ter máis de 30 cooperativas primeiro compradoras no sector lácteo e hoxe
quedan menos da metade con esta actividade; algunhas que tiñan esta actividade mesmo
deixaron de estar activas.
O número de socios activos é moi reducido
Galicia comparte con España, e mesmo doutros países da Unión Europea, unha
característica societaria particular: o número de socios activos, nalgúns casos, chega a ser moi
inferior á metade dos socios da propia cooperativa. Por tanto, a tipoloxía de socios inactivos,
recoñecida ou non no seo das entidades, acada unha elevada importancia e leva a que, nalgúns
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casos, o número de socios inactivos determina a toma de decisións no marco do principal órgano
societario como é a Asemblea xeral de socios.
Este feito dificulta determinar con certa exactitude o número de socios activos das
cooperativas agroalimentarias de Galicia, o que leva a facer estimacións dos mesmos. Hai que
engadir a isto o feito de que é frecuente que un agricultor e gandeiro sexa socio de máis dunha
cooperativa, o cal dificulta aínda máis a estimación de agricultores e gandeiros activos e implicados
nas cooperativas.
Cos datos dos que dispón AGACA, estimase que hai arredor de 31.000 socios de
cooperativas agroalimentarias en Galicia, dos cales consideramos que a metade están en activo
(15.500) e a outra metade con diferentes niveis de actividade (mercan nas máis de 30 agrotendas,
acceden a algún servizo como carburantes...), moitos dos mesmos teñen unha estreita relación
social coa cooperativa.
Por outra banda, estimamos que algo máis do 10% dos 15.500 socios activos teñen certo
nivel de oportunidade nas cooperativas que permite ou facilita que os socios operen ou non
operen coa cooperativa segundo interese ou parecer do socio. Este tipo de socio ocasional é moi
habitual nas cooperativas de abastecementos e servizos e resulta ser coñecido e recoñecido coa
cualificación de “comparativista”.
Cooperativas agroalimentarias en Galicia
Atendendo aos datos propios de AGACA, estímase o seguinte.
Cooperativas activas
En Galicia hai un pouco máis de 200 cooperativas agroalimentarias activas, das cales entre
165 e 180 teñen un nivel de actividade económica continua, ao redor de 30 cooperativas teñen
unha actividade moi puntual ou eventual, e entre 30 e 55 están en proceso de liquidación, en
concurso de acredores ou en situación de esmorecemento da actividade agardando reactivarse se
fose o caso polo interese dos socios. Con estas consideracións, podemos dicir que en Galicia hai
200 cooperativas agroalimentarias.
Estas cooperativas agroalimentarias facturaron no ano 2019 arredor de 1.200 millóns de
euros, despois de extraer as duplicidades de facturación entre cooperativas de primeiro grao e as
de segundo grao, facendo unha consolidación de balances.
Socios activos
As cooperativas agroalimentarias galegas teñen sobre 15.500 socios activos, dos cales un
10%, principalmente do sector de abastecementos e servizos, teñen a característica de ser
oportunistas ou “comparativistas”.
Os 15.500 socios restantes están inactivos na produción agraria ou gandeira, pero a gran
maioría son usuarios habituais das agrotendas e servizos que prestan as cooperativas.
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Sociedades de tipo mercantil
Estas cooperativas dispoñen de 49 sociedades de tipo mercantil que facturaron
aproximadamente 700 millóns de euros. Neste caso resulta moito máis difícil facer unha
consolidación contable e deducir as duplicidades de facturación. Tamén resulta máis difícil estimar
o número de sociedades de tipo mercantil nas que teñen participación non maioritaria, pero que
estaría por encima das 15 entidades.
A maioría destas sociedades mercantís son de tipo instrumental con finalidade de
transformar os produtos agrarios e gandeiros. Por sectores, esta é a súa dimensión:






No sector cárnico (Grupo COREN) é onde existe un maior número de sociedades e
con maior volume de facturación.
No sector de viño existe un elevado número de entidades de tipo mercantil.
As 4 do sector lácteo multiplican por 4 a facturación das entidades mercantís do
sector do viño.
Hai entidades mercantís no ámbito dos abastecementos e servizos.
Noutros sectores minoritarios tamén atopamos sociedades de tipo mercantil
participadas propiedade das cooperativas e xestionadas polas cooperativas.

En resumo, as cooperativas posúen 49 sociedades mercantís en propiedade maioritaria e,
polo menos, outras 15 sociedades con capital minoritario que facturan no contorno dos 700
millóns de euros, sen poder determinar canto deste importe habería que deducir por consolidación
de balances.
Traballadores das cooperativas
Estímase que as cooperativas dan traballo directo (mediante contrato laboral) a unhas
5.800 persoas. Resulta difícil diferenciar entre os traballadores das cooperativas e os das
sociedades de tipo mercantil, pero estimamos que o 40% (2.320) pertence ás cooperativas e o
restante 60% (3.480), ás sociedades de tipo mercantil.
O número de traballadores é superior nas sociedades de tipo mercantil, xa que nas
mesmas é onde maioritariamente se realizan as actividades de transformación agroindustrial.
Apreciase que o incremento do persoal laboral é maior nas sociedades de tipo mercantil
propiedade das cooperativas que nas propias cooperativas.
Tamén resulta difícil facer unha estimación dos traballadores indirectos, que supoñen un
número moi importante dado o peso da actividade loxística e dos servizos no sector
agroalimentario e o alto nivel de exclusividade ou dependencia económica. En algún sector
agroalimentario este número de traballadores indirectos é moi importante en relación ao número
de traballadores directos.
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Engadimos a continuación un cadro resumo destas estimacións:
CONCEPTO
Número de cooperativas
activas

Volume de facturación
Número de socios de
cooperativas
Número de sociedades
mercantís
Volume de facturación das
sociedades mercantís
Número de traballadores
directos

DATO PRINCIPAL
200

DATOS SECUNDARIOS
A maiores:

1.200 millóns de €

30 ocasionais



De 30 a 55 de posible reactivación

Datos do exercicio 2019

31.000

49





15.500 activos



15.500 inactivos na produción agraria

Co 50% ou máis de capital social en propiedade de
cooperativas

700 millóns de €

Datos do exercicio 2019, sen consolidar

5.800



40% en cooperativas (2.320)



60% en sociedades mercantís (3.480).

3.4.3 A estratexia do cooperativismo agroalimentario galego
A estratexia para o impulso do cooperativismo galego16
A estratexia establece cinco áreas transversais de impulso, independentes das
especificidades de clase, dimensión ou sector produtivo das cooperativas.
As cooperativas agroalimentarias comparten con outras familias do sector cooperativo, e
tamén da economía social no seu conxunto, a necesidade de impulsar avances en cada unha
destas áreas transversais.
Área A: Cultura cooperativa.
Comprende todas aquelas actuacións dirixidas a espallar e aplicar os xenuínos sinais de
identidade cooperativa: o mutualismo, como asociación para a consecución de obxectivos comúns;
o compromiso das persoas, que implica corresponsabilidade e autorresponsabilidade proactiva; a
democracia, dende a igualdade das persoas sen discriminación, e a proxección cara a comunidade.
Os obxectivos estratéxicos desta área son os seguintes:
1. Divulgación e mellora da visibilidade.
2. Fortalecemento de valores e principios cooperativos.
16

(2016) XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO.

Estratexia para o impulso do cooperativismo galego 2016-2020.
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3. Impulso do cooperativismo en todos os niveis do sistema educativo e investigador.
Área B: Emprendemento e autoemprego.
Engloba as actuacións tendentes a estender o papel das cooperativas como fórmulas de
encadre e potenciación das iniciativas dos emprendedores, na perspectiva de xeración de
empregos de calidade.
Os obxectivos estratéxicos desta área son os seguintes:
1.
2.
3.
4.

Divulgación e formación para o emprendemento cooperativo.
Fomento do autoemprego.
Impulso do emprendemento no ámbito local e dinamización de axentes.
Asesoramento e acompañamento dos grupos emprendedores.

Área C: Mellora da xestión e da competitividade.
Inclúe as medidas tendentes a reforzar as estruturas empresarias que, partindo dos sinais
de identidade social cooperativa, compitan nos mercados, integrando e compatibilizando a
rendibilidade da empresa común cos obxectivos sociais e societarios.
Os obxectivos estratéxicos desta área son os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mellora da xestión empresarial e social.
Desenvolvemento dos sistemas de Responsabilidade Social.
Dotación de equipamentos e innovación.
Calidade e diferenciación de produtos e servizos.
Comercialización e internacionalización.
Dimensionamento, intercooperación e integración cooperativa.

Área D: Financiamento.
Abarca as liñas de actuación dirixidas a mellorar a xestión e a capacidade financeira das
cooperativas, facilitando o acceso a instrumentos financeiros tradicionais e alternativos.
Os obxectivos estratéxicos desta área son os seguintes:
1.
2.
3.
4.

Cultura e transparencia financeira.
Mellora do financiamento externo.
Colaboración financeira.
Promoción do investimento privado.

Área E: Institucional.
Recolle todas aquelas medidas tendentes á adecuación do marco normativo e das
estruturas de intervención administrativas á realidade e necesidades do sector cooperativo galego,
á potenciación das organizacións de representación e do tecido asociativo cooperativo e ao
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fortalecemento da participación nos procesos de diálogo social e de dinamización económica e
social.
Os obxectivos estratéxicos desta área son os seguintes:
1. Coordinación administrativa, desenvolvemento normativo
Cooperativas.
2. Organizacións representativas e participación institucional.
3. Consello Galego de Cooperativas.

e

Rexistro

de

Traxectoria estratéxica17
No anterior proceso de reflexión estratéxica do cooperativismo agroalimentario galego
estableceuse cal se consideraba que era a razón de ser das cooperativas agroalimentarias:










Garantir a comercialización da produción dos socios, nas mellores condicións
posibles compatibles coas circunstancias do mercado.
Favorecer e promover a viabilidade, competitividade e rendibilidade das
explotacións.
Impulsar e promover a xeración de riqueza e a mellora continua de calidade de
vida, para os socios e para o territorio en que opera a cooperativa.
Impulsar e optimizar a formación e profesionalización dos socios produtores e
dos recursos humanos das explotacións e das propias cooperativas.
Promover e apoiar a continua adaptación das producións dos socios ás
esixencias dos mercados.
Defender os intereses dos socios e exercer de portavoz e liderado do sector en
que operan.
Buscar, conseguir e manter o máximo nivel de rendibilidade na propia
cooperativa.
Promover e manter o máximo nivel de fidelización, participación e compromiso dos
socios.
Informar sistematicamente aos socios nos aspectos de produción,
comercialización, mercados, tecnoloxía etc.

No desenvolvemento desa razón de ser, o cooperativismo agroalimentario galego vén
impulsando diversos aspectos que forman parte das conversas sobre o estado do sector e que
reiteradamente xorden en distintos ámbitos de análise, reflexión e toma de decisión.
A continuación achegamos unha breve descrición da evolución destes aspectos:




17

Integración cooperativa.
Innovación.
Visibilidade e relevancia.
Profesionalización do cooperativismo.

(2006) NEXUS REDE. Conclusiones y propuestas sobre estrategias de futuro de las cooperativas agrarias de Galicia.
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Remataremos este repaso cunha reflexión sobre un aspecto clave, diferencial deste
momento actual no intre de elaborar este plan, como é a constatación de que estamos ante un
mundo cambiante e volátil, no que resulta decisivo ter capacidade para anticiparse e adaptarse.
Integración cooperativa
O número de cooperativas agroalimentarias de Galicia reduciuse de xeito importante nestes
últimos dez anos. Un destacado dirixente dunha cooperativa que xorde dun proceso de fusión
sinala que a entidade resultante da fusión agrupa a máis de 20 cooperativas agrarias de hai vinte
e cinco anos. Aquel cooperativismo era insostible e agora cabe preguntarnos: co número actual
somos sostibles? A resposta atopámola no intre de respondérmonos a se somos quen de influír na
cadea de valor agroalimentaria.
Con seguridade, aquelas cooperativas que traballan con produtos moi diferenciados, que se
especializaron e avanzaron na cadea de valor, non teñen tanta necesidade de medrar, a pesar de
que todas as empresas o desexan facer. O problema témolo nas cooperativas que traballan con
produtos moi banalizados e estandarizados con escaso valor engadido.
No anterior Plan Estratéxico, o incremento do volume de negocio era un eixo clave sobre o
que xiraba a maioría das actuación propostas. Entendemos que esta premisa de medrar mediante
a concentración de empresas segue a ser unha necesidade: menos cooperativas con máis socios
que, con boa xestión e aplicando economías de escala, deberían acadar unha maior eficiencia.
Con todo, se algo teñen avanzado as cooperativas nestes últimos anos, por necesidade ou
como propósito, é que saben como integrarse e dimensionarse contando coa vontade dos socios e
a intelixencia activa dos seus dirixentes. Porén, tamén pesan como unha lousa sobre o sector os
sonoros fracasos integradores: Grupo Lácteo Galego, Alimentos Lácteos ou Friarte. Fracasaron por
nulo apoio institucional ou por xestión desafortunada ou por inxerencia política... As cooperativas e
as institucións deben aprender dos erros para non volver reincidir nunca máis neles.
Teñen as cooperativas dimensión suficiente? Posiblemente non, pero teñen dado pasos
impensables hai anos con éxito neste camiño. Xa saben o camiño, que ata agora non tivo axudas e
apoios.
Galicia segue a ser unha das comunidade autónomas que non ten establecida ningunha
liña de incentivos económicos (como, por exemplo, as axudas aos procesos de integración en
Castela e León, Castela-A Mancha, Cataluña, Andalucía...). As cooperativas apenas atoparon nas
institucións nin nos movementos agrarios e sociais alento e apoio neste propósito. Semella existir
medo a que o agro galego se organice no ámbito económico, fóra do control político dos grupo
sociais. Estas dificultades forman parte do abandono xeral ao que está sendo sometido o medio
rural. Por iso, con todos os elementos en contra, tense avanzado, non suficiente, pero con valor e
criterio. Lograremos, como noutras comunidades, unha figura como as Entidades Asociativas
Prioritarias de carácter Rexional que apoien a integración?
Sexa como sexa, é obrigado para as cooperativas agroalimentarias galegas incrementar o
valor comercializado polos seus socios incrementando volume ou incrementando o prezo,
40
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incentivando a fidelidade e a incorporación de novos socios. Neste senso, as estratexias das
cooperativas deberán prestar especial atención á incorporación da mocidade e de mulleres. Para
iso, posiblemente sexa necesario incrementar os servizos nas explotacións dos socios, ata incluso
pensar en que a cooperativa substitúa aos socios que non teñan substitución xeracional na
explotación.
A integración cooperativa seguirá avanzando mediante alianzas e acordos de colaboración
entre cooperativas.
Innovación
Tanto pola vía de diferenciación e especialización, como polo camiño dos mercados das
materias primas de alimentación de tipo xeral, é necesario que as cooperativas se impliquen moito
máis na innovación e valor agregado dos produtos. Segundo datos oficiais, máis do 80% das
axudas públicas galegas á innovación van destinadas a empresas das provincias de A Coruña e de
Pontevedra, sendo as áreas de A Coruña e Vigo as que concentran estas axudas. A Galicia interior
é un gran deserto de apoios á innovación, sendo esta un aspecto fundamental para a
competitividade das empresas.
As cooperativas deben dispoñer de persoal formado e cualificado neste ámbito que poña
en marcha iniciativas innovadoras en consonancia coa estratexia e as necesidade de cada
entidade.
Urxe concienciarnos suficientemente de que este é un aspecto clave de competitividade
sen o cal non hai futuro. Os mercados e os consumidores cambian constantemente e demandan
aqueles produtos e servizos que poden incrementar o valor engadido da produción agraria.
Innovación de produtos, de servizos, de procesos, na comercialización, na organización ou no
control de custos.
Cada sector e cada realidade particular de cada cooperativa debe saber como abordar a
necesaria innovación a pesar de que as escasas axudas públicas estean centradas nas grandes
empresas do metal ou do téxtil. Neste senso, unha boa planificación estratexia de cada
cooperativa que defina ben o modelo de empresa e de negocio é a base sobre a que poñer en
marcha a innovación.
Algunhas cooperativas teñen avanzado moito e moitas cooperativas teñen avanzado moi
pouco neste ámbito, ou nada.
Visibilidade e relevancia
Tal vez podemos afirmar que nestes pasados anos tense retrocedido neste ámbito
acompasando o paso ao retroceso do peso da sociedade agraria galega. A sociedade, incluso
clientes actuais e potenciais, descoñecen o modelo cooperativo, as súas actividades, a súa
contribución á sustentabilidade do medio rural ou ao desenvolvemento económico en xeral. Non
fomos quen de comunicar co clientes externo e cos socios actuais e cos potenciais.
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As cooperativas debemos corrixir esta falta de visibilidade. Só somos noticia cando se
coñece un proxecto fracasado, mentres os fracasos diarios das empresas mercantís pasan
totalmente desapercibidos: non se especifica que son mercantís.
Cremos que os propios movementos sociais emerxentes obrígannos a dar visibilidade ás
cooperativas, aos seus valores, aos seus éxitos e as súas fortalezas. So así lograremos
recoñecemento en termos económicos, de comercialización e de crecemento.
Debemos incrementar a difusión e, nese ámbito, mesmo AGACA cos seus medios debe
xogar un papel crucial, informando, máis se cabe, dos beneficios e experiencias en todos os
medios. Con todo, as cooperativas deben impulsar a comunicación interna e externa, para o que
deberán dispoñer da axuda de AGACA.
As cooperativas teñen necesidade de ser visibles, de que se recoñeza a súa relevancia,
intimamente ligada ao crecemento empresarial. É necesario que as cooperativas agroalimentarias
teñan un papel máis relevante diante da administración autonómica. A propia Xunta de Galicia
debería impulsar esta presenza institucional.
As cooperativas necesitan sentirse valoradas e recoñecidas polas institucións e polo
conxunto da sociedade. Neste senso, debemos insistir moito máis nos valores intrínsecos dos
produtos cooperativos, abrir as cooperativas á sociedade e mellorar a súa posición na cadea de
valor. Debemos lograr que as institución se acheguen ás cooperativas e coñezan de primeira man
o seu papel no medio rural.
Profesionalización do cooperativismo
Dende hai máis de 30 anos vénse insistindo na necesidade de profesionalizar as
cooperativas e segue a ser necesario ese impulso, especialmente na comercialización, na
internacionalización, na innovación, e na propia xestión cooperativa. Téñense producido grandes
avances neste eido e dificilmente se poderá avanzar noutros ámbitos (valor engadido, alianzas
empresariais...) sen a necesaria profesionalización de reitores, empregados e socios.
As cooperativas necesitan ter acceso á formación profesional dual. Teñen carencias
reiteradas e crecentes de mandos intermedios cualificados. Con todo, o cooperativismo tamén
debe estar presente con máis forza na formación profesional agraria, e mesmo na formación de
reitores e directivos.
Un mundo cambiante e volátil
Este é un elemento diferencial en relación a outras planificacións. Estamos ante un
escenario económico e social que cambia constantemente de forma moito máis acelerada; e non
por iso a planificación deixa de ter importancia. Temos que prever o cambio e tratar de
anticiparnos e, en todo caso, adaptarnos con axilidade e moita eficiencia.
As explotacións agrarias seguen medrando e seguen a facerse máis competitivas, polo que
as cooperativas deben ofrecer competitividade, tecnoloxía e dimensión. Ademais, as cooperativas
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deben estar preparadas para afrontar cambios repentinos e de gran calado: crises económicas,
pandemias, coma a Covid-19, o cambio climático...
Os novos tempos esixen cooperativas que teñan capacidade de observar a sociedade e
adaptarse á realidade de xeito permanente e de xeito áxil. Tamén se planifica ser maleables, ser
flexibles aos cambios bruscos. A cooperativa no seu conxunto debe estar preparada para o
cambio, xa que sabemos que vai vir, a pesar de que non sabemos como será. Neste senso, a
planificación estratéxica de cada cooperativa xoga un papel fundamental.
Necesitamos liderados cooperativos e compartidos pola totalidade da organización, que
afronten escenarios de incertezas. As estratexias de incorporación da mocidade e de plans de
igualdade son unha ferramenta clave para afrontar esta sociedade cambiante na que estamos a
vivir.
Formar á mocidade en cooperativismo e incorporala nos consellos reitores, xunto coas
mulleres, serán aspectos importantes para abordar os cambios, ademais duns plans estratéxicos
en cada cooperativa que os recolla. Sempre coa vista posta na satisfacción do socio, razón última
de ser das cooperativas.
3.5 Outros referentes estratéxicos
3.5.1 European Green Deal (Pacto Verde Europeo)18
O Pacto Verde Europeo é unha folla de ruta para dotar á Unión Europea dunha economía
sostible que dea resposta á ameaza existencial que supón o cambio climático e a degradación do
medio ambiente.
A estratexia que ten que levar a Europa a transformarse nunha economía moderna, isto é,
competitiva e eficiente no uso dos recursos, debe acadar estes resultados para o ano 2050:




Deixaranse de producir emisións netas de gases de efecto invernadoiro.
O crecemento económico estará disociado do uso de recursos.
Non haberá persoas nin lugares que queden atrás.

Estes logros esixirán que transformemos os retos climáticos e ambientais en oportunidades
en todos os ámbitos políticos e que logremos unha transición xusta e integradora para todos.
O Pacto Verde Europeo establece un plan de acción e describe os investimentos necesarios
e as ferramentas de financiamento dispoñibles.
Algunhas das accións a desenvolver no Plan de acción de Pacto Verde Europeo, que afecta
a todos os sectores da economía europea, son as seguintes:



Investir en tecnoloxías respectuosas co medio ambiente.
Apoiar a industria para que innove.

18
Para afondar, pódese visitar a páxina web da Comisión Europea. Ligazón web: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities2019-2024/european-green-deal_es
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Despregar sistemas de transporte público e privado máis limpos, máis baratos e
máis sans.
Descarbonizar o sector da enerxía.
Garantir que os edificios sexan máis eficientes dende o punto de vista enerxético.
Colaborar con socios internacionais para mellorar as normas ambientais mundiais.

Dentro dos ámbitos de actuación do Pacto Verde Europeo está Da granxa á mesa (Farm to
fork ), estratexia para garantir unha cadea alimentaria máis sostible.
19

Para afondar, pódese visitar a páxina web da Comisión Europea (en inglés). Ligazón web: https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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3.5.2 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) para o 2030
Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)20, aprobados en 2015 por todos os
Estados Membro das Nacións Unidas, definen prioridades de desenvolvemento sustentable a nivel
mundial e establecen unhas aspiracións para o ano 2030. Fan un chamado á acción entre
gobernos, empresas e sociedade civil, para pór fin á pobreza e crear unha vida digna e de
oportunidades para todos, dentro dos límites do planeta.
Os 17 ODS conforman unha proposta integrada, xa que recoñecen que as intervencións
nunha área afectarán os resultados doutras e que o desenvolvemento debe equilibrar a
sustentabilidade medio ambiental, económica e social.
1. Fin da pobreza. Pór fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo.
2. Fame cero. Pór fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición
e promover a agricultura sustentable.
3. Saúde e benestar. Garantir unha vida sa e promover o benestar para todos en
todas as idades.
4. Educación de calidade. Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de
calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todos.
5. Igualdade de xénero. Lograr a igualdade entre os xéneros e apoderar a todas as
mulleres e nenas.
6. Auga limpa e saneamento. Garantir a dispoñibilidade de auga e a súa xestión
sustentable e o saneamento para todos.
7. Enerxía asequible e non contaminante. Garantir o acceso a unha enerxía
alcanzable, segura, sustentable e moderna para todos.
8. Traballo decente e crecemento económico. Promover o crecemento
económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo e o
traballo decente para todos.
9. Industria, innovación e infraestrutura. Construír infraestruturas resilientes,
promover a industrialización inclusiva e sustentable e fomentar a innovación.
10. Redución das desigualdades. Reducir a desigualdade en e entre os países.
11. Cidades e comunidades sostibles. Conseguir que as cidades e os asentamentos
humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables.
12. Produción e consumo responsables. Garantir modalidades de consumo e
produción sustentables.
13. Acción polo clima. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e
os seus efectos.
14. Vida submarina. Conservar e utilizar de forma sustentable os océanos, os mares e
os recursos mariños para o desenvolvemento sustentable.
15. Vida de ecosistemas terrestres. Protexer, restablecer e promover o uso
sustentable dos ecosistemas terrestres, efectuar unha ordenación sustentable dos
20

ONU. Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Ligazón web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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bosques, loitar contra a desertización, deter e reverter a degradación das terras e
pór freo á perda de diversidade biolóxica.
16. Paz, xustiza e institucións sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e crear
institucións eficaces, responsables e inclusivas a todos os niveis.
17. Alianzas para lograr os obxectivos. Fortalecer os medios de execución e
revitalizar a alianza mundial para o desenvolvemento sustentable.
Para o ámbito empresarial e, polo tanto, tamén para o modelo cooperativo, os ODS
achegan un valor indiscutido. Entre outras achegas, cómpre considerar as seguintes:






Unha referencia para identificar futuras oportunidades de negocio.
Un acicate para mellorar o valor da sustentabilidade empresarial.
Unha oportunidade para fortalecer as relacións coas partes interesadas e estar ao
día co desenvolvemento de políticas.
Uns obxectivos para estabilizar sociedades e mercados.
Unha linguaxe común e un propósito compartido no ámbito global e local.
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3.5.3 Plan Estratéxico da PAC para España21
A proposta de reforma da Política Agrícola Común (PAC) da Comisión Europea, de xuño de
2018, conserva os elementos esenciais da PAC vixente e, ao mesmo tempo, introduce un cambio
profundo na maneira na que deben deseñarse os seus instrumentos, pois pasa de ser unha política
baseada na descrición dos requisitos que deben cumprir os beneficiarios finais das axudas a unha
política orientada á consecución de resultados concretos, vinculados a tres obxectivos
xenerais:
1. O fomento dun sector agrícola intelixente, resistente e diversificado que garanta a
seguridade alimentaria.
2. A intensificación do coidado do medio ambiente e a acción polo clima, contribuíndo
a alcanzar os obxectivos climáticos e ambientais da UE.
3. O fortalecemento do tecido socio – económico das zonas rurais.
Estes obxectivos xerais desagréganse, á súa vez, en nove obxectivos específicos, baseados
nos tres alicerces da sustentabilidade e complementados cun obxectivo transversal común de
modernizar o sector agrario a través do coñecemento, a innovación e a dixitalización nas zonas
rurais.

21
GOBIERNO DE ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Plan estratégico PAC post 2020. Ligazón Web:
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx

47

47

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

O Plan Estratéxico de España que se está elaborando para a futura PAC, e que ten prevista
a súa redacción definitiva en decembro de 2021, está sendo liderado polo Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación do Goberno de España. Realízase en coordinación co Ministerio
para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, as Comunidades Autónomas, as organizacións
agrarias e as medioambientalistas.
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04 O COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO GALEGO
4.1 Misión e Visión do cooperativismo agroalimentario galego
En coherencia co apartado anterior, e atendendo a outros referentes de reflexión
estratéxica simultáneos ao do cooperativismo agroalimentario galego, como é do Plan Estratégico
de Cooperativas Agro-alimentarias de España (PECAE 2017-2022), establecemos os seguintes
referentes:

Misión

Visión para o 2030

Ofrecer á sociedade produtos e servizos de
calidade e seguridade acreditada adaptados
ás súas necesidades,

Liderar o sector agroalimentario galego
a través da participación e xeración de valor
en toda a cadea,

de forma sustentable económica, social e
medioambientalmente,

a través de empresas sustentables e
competitivas,

axudando así a rendibilizar as explotacións
agrogandeiras dos nosos socios e

ofrecendo á sociedade produtos e/ou
servizos cooperativos recoñecidos e

contribuíndo significativamente ao
desenvolvemento do medio rural galego.

favorecendo o desenvolvemento do medio
rural.

Os avances de 15 anos de traxectoria levaron a que, na actualidade, o cooperativismo
agroalimentario galego perciba con máis resolución que a súa achega de valor ha de atender de
forma proactiva e efectiva máis aló dos intereses dos socios, realizando contribucións a outros
grupos de interese, nomeadamente os clientes e consumidores, a contorna social e o medio rural e
as administracións.
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As persoas participantes no proceso de reflexión estratéxica, considerando vital a atención
a estes catro grupos de interese, estableceron a seguinte priorización por importancia:

01 Socios das
cooperativas

04 Administracións
Públicas

02 Clientes e
consumidores

03 Contorna social
e Medio Rural

4.2 Proposta de valor para os grupos de interese
4.2.1 Proposta de valor aos socios das cooperativas
O modelo de cooperativismo agroalimentario debe xerar unha proposta de valor atractiva
para os socios das cooperativas, tanto para fidelizar aos existentes como para atraer ao modelo
cooperativo aos agricultores e gandeiros que actualmente están fóra do seu círculo.
Para iso, a proposta de valor que as cooperativas han de entregar aos socios debe
formularse en base aos tres roles que este ten respecto á cooperativa: propietario, cliente e
provedor.
Como propietario



Reforzo do orgullo de pertenza á cooperativa do socio, de maneira que sexa o
mellor prescritor da cooperativa fronte aos produtores non socios.
Capacidade de dar resposta ás necesidades do mercado para que as súas
explotacións sexan eficientes, sostibles e rendibles no tempo.
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Capacidade de defender os seus intereses ao longo dos elos da cadea
agroalimentaria, permitindo ao socio que o seu produto avance ata o último elo
da cadea, engadindo calidade e valor que repercutan en mellores prezos,
mellorando así a rendibilidade da explotación agrícola e gandeira.
Capacidade de planificación colectiva da produción dos socios para que esta se
adapte ao mercado e aos gustos do consumidor.
Capacidade de xestión en común de explotacións, como resposta á necesidade
de substitución xeracional e de xestión de propiedades de socios que finalizan a súa
actividade.
Transparencia da cooperativa cara ao socio en todos os procesos produtivos nos
que intervén.

Como cliente







Oferta de servizos integrais e profesionalizados ás explotacións dos
socios, tanto na planificación de produción, a oferta de insumos a prezos
competitivos, o asesoramento técnico e económico en sustentabilidade, salubridade
e trazabilidade, como na oferta de servizos financeiros aos socios (eliminación do
risco de exclusión financeira) e para novos socios, mulleres e mozos que se
incorporan á actividade agraria.
Capacidade de diversificar as actividades ofrecendo servizos alleos á actividade
agraria que, con todo, aumentan a calidade de vida do socio e dos habitantes do
medio rural.
Formación e información para socios, reitores e traballadores das cooperativas.
Capacidade de facilitar e canalizar a transformación dixital na agricultura.

Como provedor




Seguridade de entrega, de cobranza e de eficiencia na xestión das súas
producións, minimizando o risco empresarial ao socio e ofrecéndolle un proxecto
estable tanto a nivel industrial como comercial.
Facendo unha revisión do actual modelo de liquidacións e remuneracións
ao capital que dea resposta ás novas esixencias e intereses do mercado:
o Diferenciando e remunerando por calidade das producións en función de
requirimentos estratéxicos da cooperativa, facendo atractiva a entrega de
produtos ás explotacións máis profesionalizadas ou con producións de
elevada calidade.
o Dando información clara ao socio da conformación global da liquidación do
seu produto, incluíndo, por tanto, o valor do produto como tal así como
daqueloutras prestacións e servizos que recibe o socio da cooperativa sen
pago directo polas mesmas, de maneira que se perciba claramente as
vantaxes de ostentar a condición de socio.
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o

Compensando a fidelidade do socio en canto a entregas, consumo de
subministracións e servizos na cooperativa.
Establecendo sistemas de pagos aos socios que aseguren a necesaria
liquidez aos mesmos, de maneira que non nos diferencie doutros tipos de
industrias, atraendo así ás explotacións que actualmente non cooperativizan
a súa produción.

o

Favorecendo o reembolso e aumento do valor patrimonial do capital social
dos socios á súa saída da cooperativa para facer máis atractiva a entrada de

o

novos socios nas mesmas.
4.2.2 Proposta de valor aos clientes e consumidores
O consumo de produtos agroalimentarios
Na presentación de xuño de 202022 do Informe del consumo de alimentación en España
201923 elaborado pola Secretaría General Técnica do Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación elaborou, ofrecéronse datos do consumo de alimentos nos fogares durante a crise do
COVID-19, obtidos a través do seguimento semanal que de maneira excepcional realizou o
Ministerio a través do Panel de consumo neste período. Ofrecemos neste apartado os trazos
esenciais do extenso informe.
No 2019, o gasto total dos españois en alimentación alcanzou os 105.465,20 millóns de
euros, cun incremento do 2,3% respecto a 2018, mantendo a tendencia crecente dos últimos
anos. Do gasto total, 69.503,13 millóns de euros corresponden ao consumo doméstico (65,9%) e
35.962,07 millóns ao consumo realizado fóra do fogar (34,1%).
En volume, o consumo total alcanzou 33.303,08 millóns de quilos ou litros, cifra moi similar
á rexistrada o ano pasado (33.464,38 M. kg/l). Desta cantidade, un 86,1% realizouse nos fogares
e un 13,9% fóra do fogar.
Estas cantidades supoñen que cada español gastou en 2019 unha media de 2.567,17 euros
en alimentación, para un consumo medio per cápita situado en 758,19 quilos/litros de alimentos
e bebidas.
Consumo nos fogares españois
O gasto en alimentación ascendeu en 2019 a 69.503,10 millóns de euros, o que supón un
aumento do 1,4% respecto ao ano anterior. Este incremento do gasto débese á subida rexistrada
no prezo medio dos alimentos (1,8%), xa que o volume total adquirido rexistrou un lixeiro
descenso do 0,4%.

22

Xoves 25 de xuño de 2020, nota de prensa de presentación do Informe del consumo de alimentación en España 2019.
Ligazón web: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2020/250620-alimentos.aspx
(2020) MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Informe del consumo
en
España
2019.
Ligazón
web:
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumotendencias/informe2019_vf_tcm30-540250.pdf
23

de

alimentación
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O consumo per cápita dentro do fogar supuxo unha cantidade media de 621,67 kg/l. As
froitas son os alimentos que supoñen un maior volume de consumo por persoa e ano (90,9 kg),
seguido das verduras, patacas e hortalizas (84,6 kg) e leite (69,3 kg).
Neste ámbito, os produtos frescos representan unha parte importante do consumo
doméstico, cun 43,1% do gasto total e un 39,8% do volume. O consumo deste tipo de alimentos
denota certa estabilidade, con lixeiros incrementos con respecto a 2018, tanto en valor (+1,9%)
como en volume (+0,1%). O resto de alimentación rexistra unha alza do 1,1% en valor, aínda que
perde un 0,7% en volume.
As froitas, hortalizas e patacas frescas, xunto co leite e derivados lácteos, supoñen o
44,4% dos quilos consumidos. En valor, gástase o 20,6% en total carne e o 12,9% no total de
peixes. Estes dous grupos representan o 33,5% do orzamento en alimentación do fogar.
Semella que o consumidor se coida e coida a súa alimentación e que está disposto a pagar
máis por produtos de maior valor engadido, a reducir os produtos con alcol e a gastar máis en
aceite de oliva virxe extra ou leite enteiro. Os españois mostran unha clara tendencia cara ao
consumo de produtos naturais e de calidade, así como unha maior preocupación pola redución do
consumo de proteínas.
Respecto ao consumo por tipo de fogar, os fogares formados por parellas con fillos son os
que concentran maior proporción de consumo en relación ao seu peso na poboación, xunto coas
parellas adultas sen fillos. Os xubilados, que son o 23,2% dos fogares, representan o 23% do
consumo. Mentres, os fogares de mozos, ademais de ser os menos numerosos, consomen tamén
menos na casa.
Pola súa banda, as comunidades autónomas con maior consumo per cápita no fogar son
Baleares, Cataluña, Canarias, Galicia, Castela e León e a Comunidade Valenciana, todas por
encima da media nacional. Por valor, o gasto per cápita máis alto prodúcese no País Vasco,
Cataluña e Baleares.
En relación cos establecementos de venda, o supermercado é a canle preferida polos
consumidores para realizar as súas compras, representando o 48,2% das compras de produtos de
alimentación. Dentro desta canle, a alimentación fresca ten un lixeiro crecemento, cunha evolución
do 1,5%, mentres que o resto de alimentos perde o 0,7% do volume con respecto ao ano
anterior.
En segundo lugar, co 15,4% do volume total de compras consolídanse as tendas desconto,
aínda que en 2019 acusan unha perda do 3,6% do volume con respecto ao ano anterior. As
tendas tradicionais teñen un peso do 13,8% sobre o total das compras, pero perden un 3,5% do
volume de compra con respecto ao mesmo período do ano anterior. Con todo, en alimentación
fresca increméntase o protagonismo da tenda tradicional (29,9%). Pola súa banda, o comercio
electrónico mostra un importante crecemento, tanto en alimentación fresca como no resto (+18%
en total).
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A alimentación fóra do fogar
Durante o ano 2019, o gasto en alimentos e bebidas fóra do fogar ascendeu a 35.962,07
millóns de euros, o que equivale a 4.633,70 millóns de kg-litros e preto de 16.718,59 millóns de
consumicións en termos xerais. En volume, apenas se modifica con respecto ao ano anterior
(-0,1%), pero si ten un impacto económico para o sector do 4,1%, debido ao incremento do 4,2%
do prezo medio con respecto ao ano anterior.
Cada persoa consome fóra do fogar 136,62 kg/litros de produtos de alimentación. O gasto
per cápita de media fóra do fogar foi de 1.060,29 euros, dos que un 60,6% se destinaron a
alimentos e un 39,4%, a bebidas.
Destaca a boa evolución en xeral de bebidas frías, como sidra, cervexa e auga, mentres
que bebidas como viños ou bebidas espirituosas perden intensidade de consumo durante o ano
2019. Mentres, intensifícase o consumo dalgunhas bebidas quentes, como café e leite, pero non as
infusións.
Por produtos, os máis consumidos foron: froitas e hortalizas (27,3%), carne (14,9%) e pan
(11,6%). Os peixes e mariscos manteñen unha proporción en volume do 9,5% e a pastelería tería
unha cota do 5,7% sobre o total do volume.
O consumo fóra de casa realízase directamente no establecemento no 74,1% das ocasións,
tanto en comidas como en ceas, que son os momentos do día onde máis crece o consumo.
Tendencias do consumo alimentario
En termos xerais, gran parte do consumo segue concentrándose nas comidas principais e o
almorzo (77,8% das ocasións totais), aínda que o almorzo rexistra un descenso nas ocasións de
consumo dentro do fogar (-0,4%). Aumentan os almorzos salgados mentres que decrecen os
doces (1,7% e -0,1% respectivamente).
Percíbese un cambio cara á simplificación do menú de comidas e ceas, onde crecen os
pratos únicos (0,5%) fronte a menús máis complexos ou completos, especialmente na cea. Esta
simplificación non significa que se cociñe menos, xa que os pratos de receita crecen un 2,5%, así
coma os pratos para compartir (+7,7% ocasións).
En canto ao método de preparación, consolídase a tendencia cara a métodos de cociñado
rápidos e saudables: ferro, sen cociñar/frío ou os fervidos son as formas de preparación que
gardan mellor a esencia e as propiedades dos alimentos.
Evolución do consumo durante a pandemia
Dende o Ministerio sinalan que a pandemia proporcionou aos españois a ocasión para
redescubrir o valor dos alimentos, tanto dende o punto de vista da saúde como da gastronomía.
Este período tamén demostrou a importancia do sector agroalimentario español e de toda a cadea
alimentaria, que garantiu a subministración alimentaria en todo momento.
Ante a imposibilidade de consumir fóra de casa, produciuse un maior consumo doméstico
en relación co ano anterior. Por iso, hai categorías de alimentos que se compraron máis que o ano
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pasado para consumir no fogar, aínda que isto non quere dicir que se compense o consumo que
antes se realizaba fóra de casa.
Con datos agregados do consumo das 13 semanas (do 9 de marzo ata o 7 de xuño), o
consumo no fogar creceu un 24,5%, o que supón 1.635 millóns de quilos máis de alimentos e
bebidas que no mesmo período do ano pasado. O gasto foi un 28,4% superior, ao situarse en
4.586 millóns de euros máis, debido a un aumento do prezo medio do 3%.
O incremento das compras para o fogar foi especialmente intenso durante as semanas
previas á declaración do estado de alarma, debido á provisión de alimentos que realizaron moitos
fogares. A medida que foi avanzado o estado de alarma, o aumento das compras respecto ás
mesmas semanas do ano anterior foi sostido, pero máis moderado. E conforme as diferentes
comunidades autónomas foron avanzando nas distintas fases de desescalada, ese diferencial
redúcese.
Segundo o tipo de alimentos, o incremento deuse de maneira máis ou menos homoxénea
tanto en alimentación fresca coma en non fresca. Aínda que nas primeiras semanas houbo
provisión de produtos de almacenamento, posteriormente as cestas da compra normalizáronse.
Neste período creceron as compras de produtos de fondo de despensa (fariñas e sémolas,
arroz, legumes, patacas, aceites ou conservas), produtos de base para a elaboración de pratos
caseiros e alimentos para a elaboración de repostería.
Tamén se incrementou o consumo de produtos que antes se realizaban fóra do fogar,
como aperitivos, cervexas, bebidas espirituosas ou viño. Isto non significa que os españois beban
máis, posto que o crecemento non compensa a perda de consumo en hostalería.
Dende o ministerio cualifican como un logro colectivo a resposta dada polos cidadáns á
chamada ao consumo de produtos que sufriran especialmente o peche da hostalería, como o ovino
e caprino ou o peixe fresco.
Todas as canles de compra viron incrementadas as súas vendas. Durante estes días, os
españois mostraron a súa preferencia polos supermercados, con case a metade dos kg/l
comprados e do gasto realizado. A tenda tradicional foi o segundo lugar máis elixido, cun 15,2%
de cota e crecendo case un 30%. E notable foi o crecemento das vendas por Internet, cun
incremento do 92% en volume e un 114,5% en valor.
Proposta de valor do cooperativismo agroalimentario galego aos seus clientes:
O cooperativismo agroalimentario debe xerar unha proposta que fidelice aos clientes
existentes e sexa atractiva para novos clientes. Debería ofrecer:




Capacidade de poñer ao dispor dos mesmos volumes significativos de produto,
dándolles seguridade no abastecemento permanente e asesoramento
sobre produto.
Confianza e garantía dun produto acorde á calidade demandada polos
clientes, afastado de prácticas especulativas ou fraudulentas.
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Capacidade de establecer alianzas permanentes cos clientes grazas á capacidade
de abastecemento e seriedade empresarial recoñecida.
Disposición de sistemas de
trazabilidade e seguridade alimentaria
eficientes, ao dispoñer de provedores estables (socios) e de apoio técnico propio
aos mesmos para asegurar o cumprimento dos devanditos sistemas.
Disposición de produtos innovadores, funcionais, de cuarta e quinta gama e de
alto valor engadido.
Adaptación da calidade, gama e características dos produtos ás demandas
do cliente, mesmo con capacidade de organizar a produción en tal sentido.
Capacidade de dar resposta aos nosos clientes fronte ás novas esixencias do
consumidor, nomeadamente as relacionadas coa sustentabilidade social,
ambiental e económica, ofrecendo para iso produtos cooperativos que manteñen en
todo momento a súa relación calidade/prezo.
Implantación de referenciais de calidade internacionais en todo o proceso
produtivo, de transformación e comercial, así como unha ampla oferta de produtos
baixo figuras de calidade DOP, IXP e marcas de calidade (label cooperativo).

Proposta de valor do cooperativismo agroalimentario galego aos consumidores:
O consumidor de hoxe é un consumidor máis maduro, informado, nun forte proceso de
incremento da súa dixitalización, con novos hábitos de consumo e modos de compra, influenciado
por novas modas e formas de vida e que cada vez é máis esixente á hora de comprar os produtos
de alimentación (non renuncia á calidade, pero non está disposto a pagar por ela máis dos
estritamente necesario).
A proposta de valor do cooperativismo aos consumidores debe ofrecer:











Capacidade de dar resposta ao compromiso coa saúde do consumidor,
ofrecendo garantía de calidade e seguridade alimentaria a prezos alcanzables.
Diferenciación do noso produto polos seus valores cooperativos, a súa
implicación co medio rural, a súa afinidade cos mercados de proximidade ou de km
0.
Aliñamento coa estratexia Da granxa á mesa, ofrecendo fiabilidade en canto a
trazabilidade dos produtos e cumprimento das estritas normas ou estándares de
produción da UE en canto ás condicións de produción e hixiénico-sanitarias.
Produtos que responden aos valores de orixe nacional, auténticos e naturais.
Capacidade de innovar en produtos dirixidos ao novo modelo de consumo:
conveniencia, rapidez e facilidade.
Capacidade de dar resposta ás demandas do consumidor no comercio
electrónico, cunha maior oferta adaptada ás demandas do consumidor, unindo
tradición e modernidade.
Oferta de cultura gastronómica e dunha historia ao redor do produto
cooperativo.
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Produto cooperativo como marca rodeada duns valores intrínsecos
provenientes da súa orixe cooperativa, unha forma de facer empresa diferente
e que aposta pola sustentabilidade económica, social e medioambiental.

4.2.3 Proposta de valor á contorna social e medio rural
Caracterización xeral da contorna e medio rural galego
En España, o desenvolvemento rural execútase a través de dezaoito Plans de

Desenvolvemento Rural (PDR) diferentes, un estatal e dezasete autonómicos.
O PDR de Galicia24 foi adoptado oficialmente pola Comisión Europea o 18 de novembro de
2015 e nel presentáronse as prioridades de Galicia no que respecta á utilización dos 1.186,4
millóns de euros de fondos públicos dispoñibles para o período 2014-2020 (889,8 millóns de euros
con cargo ao orzamento da UE, 296,6 millóns de euros de cofinanciamento nacional).
Na actualidade, estase a desenvolver o proceso de elaboración dun novo PDR para Galicia
e, mentres este non se faga público, tomamos como referencia para este apartado o PDR 20142020.
No proceso de elaboración do PDR 2014-2020 de Galicia, elaborouse unha descrición de
situación e identificación de desafíos clave. A síntese deste resultado é a seguinte:
Galicia abarca unha superficie de 29.574 km², dos cales máis do 97,8 % é rural. Viven 2,7
millóns de persoas cun despoboamento e un envellecemento progresivo da poboación nas zonas
rurais.
A superficie forraxeira en Galicia supón o 28,1 % do total existente en España, o que
demostra a importancia do sector gandeiro na comunidade. O sector gandeiro céntrase
principalmente no vacún, con especial atención á produción leiteira. O tamaño medio das
explotacións é de 8.2 hectáreas, máis do 63% das explotacións teñen menos de 5 hectáreas e só
o 10% supera as 20 hectáreas.
A industria alimentaria caracterízase polo pequeno tamaño das empresas, que condiciona
habitualmente a súa competitividade, e unha dedicación prioritaria a produtos de primeira
transformación e baixo valor engadido.
Os principais desafíos son o fomento da competitividade da agricultura galega a través da
modernización da agricultura e a silvicultura, a instalación de agricultores mozos en explotacións
orientadas ao mercado con capacidade para a diversificación económica e a xestión das terras.
Ademais, é necesario conservar e revalorizar o patrimonio natural de Galicia, mediante o
fomento da xestión sustentable dos recursos naturais e a loita contra o cambio climático.

24
Para afondar, web da Consellería de Medio Rural, ligazón web: https://mediorural.xunta.gal/gl/temas/desenvolvementorural/pdr-2014-2020 ; AGADER, ligazón web: https://agader.xunta.gal/gl/programa-de-desenvolvemento-rural-sostible/
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No que incumbe á economía rural no seu conxunto, é necesario mellorar a calidade de
vida da poboación rural mediante a mellora da prestación de servizos básicos que axuden a
manter ás persoas nas zonas rurais, á creación de postos de traballo e á redución do risco de
pobreza.
Para facer fronte a estes desafíos, o PDR de Galicia financiou medidas no ámbito de
todas as prioridades de desenvolvemento rural, facendo especial fincapé na xestión sustentable
dos bosques, na restauración, preservación e mellora dos ecosistemas relacionados coa agricultura
e a silvicultura, na mellora da viabilidade das explotacións agrícolas, na competitividade de todos
os tipos de agricultura e na promoción das tecnoloxías agrícolas innovadoras.
A continuación, explícase brevemente o obxectivo de cada prioridade:












Fomentar a transferencia de coñecementos e a innovación na agricultura, a
silvicultura e as zonas rurais.
Esta prioridade transversal abordouse principalmente a través de medidas de apoio
á formación.
Mellorar a competitividade da agricultura e promover a silvicultura sostible.
Os investimentos en explotacións agrícolas subvencionadas no marco desta
prioridade tiveron como obxectivo a modernización e reestruturación dun bo
número de explotacións galegas, así como a posta a disposición de recursos para
que os agricultores mozos puxeran en marcha as súas empresas.
Fomentar a organización da cadea alimentaria, incluíndo a transformación e a
comercialización dos produtos agrícolas, o benestar animal e a xestión de riscos no
sector agrícola.
As explotacións recibiron axudas para participar en réximes de calidade, mercados
locais e circuítos de distribución curtos e agrupacións/organizacións de produtores.
Restaurar, conservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a
silvicultura
A maioría dos fondos no marco desta prioridade foron utilizados para as operacións
agroambientais, así como para apoiar os investimentos relacionados co medio
ambiente.
Eficiencia dos recursos e clima.
Esta prioridade centrouse principalmente nos investimentos en pequenas
infraestruturas, entre elas os investimentos en enerxías renovables e en aforro
enerxético.
Inclusión social e desenvolvemento local nas zonas rurais.
Prestouse apoio aos grupos de acción local de Leader e as súas estratexias de
desenvolvemento local. Estas estratexias abarcaron pequenos investimentos
dirixidos á diversificación das actividades non agrícolas nas zonas rurais, así como
ao reforzo dos servizos básicos e as infraestruturas colectivas de pequena escala.
Prestouse unha atención especial á mellora das condicións de vida da poboación
rural mediante a creación novos empregos e de novas oportunidades empresariais.
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Proposta de valor do cooperativismo agroalimentario galego á contorno e medio rural
O cooperativismo agroalimentario galego, aliñado cos ODS e o enfoque da futura PAC,
debe dar resposta á tripla dimensión da sustentabilidade: a económica, social e medioambiental.
Para iso, a súa proposta de valor debería ofrecer:
Sustentabilidade económica:







As cooperativas agroalimentarias preocúpanse e implícanse na procura de solucións
ao sector primario do medio rural dende un espírito empresarial que favorece a
diversificación e xeración de actividade económica.
Son panca para outras actividades económicas ademais da agropecuaria:
financeira, patrimonial, cultural, turística, servizos sociais etc.
Ofrecen aos seus socios e á contorna social valores de democracia económica,
evitando a deslocalización dos beneficios xerados na súa actividade para quedaren
no propio territorio.
Xeran postos de traballo de calidade en áreas rurais con poucas alternativas de
emprego, en especial entre as persoas novas e as mulleres do medio rural.

Sustentabilidade social:






As cooperativas agroalimentarias xeran arraigamento ao territorio, non se
deslocalizan e, por tanto, a súa achega de valor é duradeira e beneficia tanto a
socios como a non socios.
Crean emprego, actividade e melloran a calidade de vida no medio rural,
proporcionando estabilidade familiar e inserción de colectivos sociais máis
vulnerables, especialmente persoas novas e mulleres.
Crean infraestruturas e servizos de utilidade publica para toda a contorna
social (sexan socios ou non socios).
Son referencia no seu territorio, xerando orgullo de pertenza tanto nos
socios como para o resto da poboación.
Son conexión transparente entre o agricultor e o consumidor. Propician que
este último coñeza ao agricultor e á súa actividade, logrando que sexa máis
coñecida e comprendida pola sociedade.

Sustentabilidade ambiental:




Os servizos técnicos das cooperativas forman e axudan no bo uso dos
produtos sanitarios na actividade agropecuaria, así como de alternativas e sistemas
de certificación de produto máis compatibles co medio ambiente.
Asumen a responsabilidade de formar e guiar ao produtor en boas
prácticas medioambientais, acordes coa redución dos gases de efecto
invernadoiro (GEI) e da contaminación e coa mellora das terras, coa protección
contra incendios etc.
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4.2.4 Proposta de valor ás administracións públicas
O cooperativismo agroalimentario galego interactúa coas administracións públicas para
desenvolver intereses comúns no tecido produtivo, no desenvolvemento do medio rural e tamén
no propósito de xustificar e manter o merecido recoñecemento e protección que as normas legais
outorgan ao modelo empresarial cooperativo.
Para iso, o cooperativismo agroalimentario debería ofrecer ás administracións públicas:


















Capacidade para contribuír ao sostemento económico, social e
medioambiental do medio rural, presente e futuro.
Apoio ás políticas públicas de loita contra o despoboamento, reforzando o
seu papel na fixación da poboación do medio rural como axentes privados de
xestión e revitalización do mesmo, á vez que axente dinamizador do territorio
apoiándose na gran capilaridade que lle supón ter presenza no rural galego.
Creación de emprego estable e de calidade, á vez que oferta de novas
oportunidades laborais, nomeadamente ás persoas novas e mulleres.
Capacidade de estabilizar e favorecer o desenvolvemento económico das
explotacións dos agricultores e gandeiros, axudando a ordenar e regular os
prezos tanto na compra de insumos como na venda dos produtos.
Colaboración leal coas administracións formulando propostas baseadas en
datos reais, sólidos e contrastados, contribuíndo a mellorar a lexislación xeral,
cooperativa e fiscal que afecta ao sector agrario e agroalimentario, ademais de
achegando propostas técnicas afastadas da politización, como especialistas e
coñecedores da realidade produtiva, industrial e comercial.
Disposición dunha rede de técnicos que garanta a transferencia das
políticas públicas (novidades lexislativas, liñas de axuda etc.) aos agricultores e
gandeiros, axudando á interpretación da normativa e ao reporte práctico da súa
aplicación.
Favorecer a transparencia e xestión administrativa ao converterse en
xestores do agricultor, suplindo de maneira gratuíta funcións que outrora prestaba
a administración pública.
Axudar ao mantemento da balanza comercial da economía estatal, mesmo
en momentos de recesión económica, grazas á internacionalización do sector
agroindustrial, especialmente o cooperativo.
Capacidade de ser un catalizador da investigación, desenvolvemento e
innovación no sector agroalimentario como panca de cambio cara á mellora da
competitividade, contactando e sendo nexo de unión con proxectos de colaboración
con outras comunidades autónomas, países e institucións europeas e internacionais.
Capacidade de optimización e redistribución dos fondos públicos. Cando a
beneficiaria dos devanditos apoios é unha cooperativa formada por centenares de
socios, xérase un claro efecto multiplicador do impacto das políticas públicas.

61

61

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030











Garantía do cumprimento da Lei da Cadea Agroalimentaria a nivel do
produtor.
Capacidade de xestión sostible do mercado a medida que os grandes grupos
cooperativos se consolidan e concentran a oferta en volumes importantes.
Achega de formación ao medio rural e urbano, tanto en aspectos técnicos e
sectoriais, como na promoción en todos os ámbitos dos valores cooperativos que
caracterizan ao noso modelo.
Capacidade de xerar iniciativas de regulación e xestión de crise de mercado
que permitan liberar presión ás administracións públicas, tanto a nivel político,
como social e orzamentario, ofrecendo solucións para sectores con graves
problemas estruturais.
Aplicación colectiva/cooperativizada das novas esixencias climáticas e ambientais na
agricultura da PAC que aumentarán a súa eficiencia fronte á aplicación individual,
tanto en eco-esquemas como en medidas agroambientais do segundo alicerce,
favorecendo a transmisión eficiente ao socio das políticas contra o cambio
climático.
Capacidade de retornar á sociedade parte do seu beneficio suplindo numerosos
servizos privados e públicos á Administración, como poden ser servizos financeiros,
de subministración de carburantes, actividades turísticas, actividades socioasistenciais, actividades de dinamización comunitaria e de lecer, actividades
formativas etc.
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05 ANÁLISE ESTRATÉXICA
Co propósito principal de indagar sobre a percepción dos diferentes grupos de interese do
cooperativismo agroalimentario galego, e nomeadamente as cooperativas, os insumos para a
elaboración dunha análise estratéxica foron esencialmente de carácter cualitativo e deliberativo
entre as principais instancias involucradas. As súas achegas foron respecto ao ámbito xeral do
cooperativismo, así como no sector produtivo no que participan.
As contribucións analíticas recollidas directamente foron as seguintes:
1. Obradoiros de traballo de ámbito sectorial, celebrados entre febreiro e marzo de
2020.
2. Cuestionario en liña a cooperativas para a identificación de prioridades e liñas de
traballo compartidas respecto ao futuro do Cooperativismo Agroalimentario Galego,
operativo nos meses de abril e maio de 2020.
A estas contribucións analíticas de primeira man engadimos as referencias de información
secundaria dispoñibles, nomeadamente as de referencia estratéxica apuntadas nos apartados
anteriores deste documento.
Partindo deste material, ofrecemos agora un sintético análise situacional, imprescindible
para asentar o deseño da estratexia do cooperativismo agroalimentario galego para o ano 2030.
Diferenciamos elementos transversais aos sectores agroalimentarios, que apuntamos no apartado
de contorna xeral, dos máis apegados á realidade de cada un dos sectores estudados.
5.1 O cooperativismo agroalimentario español
Cooperativas Agro-alimentarias España (CAE, antes chamada Confederación de
Cooperativas Agrarias de España) é a organización que representa e defende os intereses
económicos e sociais do movemento cooperativo agrario español, e está formada por 16
Federacións e Unións Territoriais de Cooperativas Agrarias (FUTs) e Agrocantabria (Cooperativa
de 2º grao de Cantabria).
Cooperativas Agro-alimentarias España é o órgano común que representa ás cooperativas
españolas de todas as Comunidades Autónomas do territorio español fronte á Administración nacional,
a Unión Europea e o resto de axentes sociais e económicos dos sectores nos que desenvolven as
súas actividades as cooperativas agrarias, co fin de axuntar esforzos para defender os intereses dos
agricultores e gandeiros.
Cooperativas Agro-alimentarias España desenvolveu un participado proceso de reflexión
estratéxica que deu lugar ao Plan Estratégico de Cooperativas Agro-alimentarias de España (PECAE
2017-2022).
Neste momento apoiámonos neste esforzo, que contou tamén cunha activa participación
galega, para dar conta da situación do cooperativismo agroalimentario español.
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Análise DAFO da situación actual do cooperativismo agroalimentario español25

Ameazas
Factores económicos.














A liberalización e apertura dos mercados favoreceu a entrada de novos
competidores. Competencia desleal de produtos que non cumpren os mesmos
requisitos.
O forte proceso de globalización: cambios moi rápidos nos consumidores e
rápida concentración dos clientes.
Un mercado agroalimentario europeo máis exposto a flutuacións dos
mercados mundiais.
A nova crise económica global por mor da COVID-19. Incremento de tensións.
O debilitamento do proceso de integración europea, Brexit, cunha redución de
políticas de estimulo e apoio.
O cambio climático e quecemento global do planeta.
A desagrarización e falta de substitución xeracional e de man de obra
profesional.
A forte
atomización do conxunto de industrias agroalimentarias
españolas.
A elevada concentración dos clientes.
O desequilibrio entre os elos da cadea de valor agroalimentaria: prácticas
comerciais desleais e destrución de valor na cadea alimentaria (venda con perdas).
O forte incremento das marcas de distribución (MDD), en moitos casos con
produtos importados.
A concentración empresarial de provedores, subministradores e axentes
loxísticos.

Factores políticos e administrativos.




Unha posta en cuestión do multilateralismo, isto é, do comercio baseado en
normas.
A crise xeopolítica e a inestabilidade política.
As cada vez máis grandes esixencias normativas en materias como a calidade,
seguridade alimentaria, benestar animal, medio ambiente, social etc. no seo da
Unión Europea.

Factores socioculturais.



O envellecemento da poboación.
O despoboamento do medio rural.

25
(2020) CAE. Plan Estratégico de Cooperativas Agro-alimentarias de España (PECAE 2017-2022). Documentos de traballo do
proceso de elaboración.
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A falta de atractivo do sector agrario, que dificulta a captación de profesionais
cualificados e non cualificados.
O descoñecemento social das cooperativas.
A proliferación de movementos que van contra a agricultura e gandería
convencional.
A relevancia do factor prezo na era post COVID-19.

Factores tecnolóxicos.





A falta de adaptación ás tecnoloxías de dixitalización.
A deficiente conectividade e infraestruturas no medio rural para a prestación
de servizos.
O gasto en I+D+i en España descendeu (2008-2012), estabilízase (2014-2015) e
crece en 2016, sen chegar a cifras de 2008.
A perda de competitividade no I+D+i respecto aos países da nosa contorna. O
gasto en I+D+i en España no período 2008-2016 presenta unha caída acumulada
do 8,9%, mentres que no conxunto da UE, houbo un crecemento do 32,7%.

Debilidades
No ámbito do modelo cooperativo.








A percepción da cooperativa como organización refuxio. Debilidade do
espírito cooperativo e falta de disciplina interna. Insuficiente orgullo cooperativo por
persistencia dun falso estigma cooperativo.
A escasa comunicación interna e externa dos valores cooperativos.
Ausencia dun instrumento ou sistema de comunicación do valor que achega a
cooperativa ao socio.
A multiplicidade de funcións do socio: visións curto prazo (priorizando
liquidacións) vs. longo prazo (mirando a competitividade da entidade no futuro e
investindo).
A non identificación do valor que xera a cooperativa: intanxibles ou
beneficios non estritamente económicos.

No ámbito da gobernanza.








A gobernanza tradicional das cooperativas é complexa e lenta.
A lentitude na reacción e adaptación aos cambios.
A forte resistencia ao cambio dos máximos órganos reitores das
cooperativas e xerencia e excesivos personalismos, principais factores freo
do desenvolvemento de proxectos de colaboración ou integración.
A escasa mobilidade nas xerencias, con falta de procedementos de avaliación e
rendición de contas.
A necesidade de mellora da profesionalidade e visión empresarial do Consello
Reitor, xunto a un incremento de equipos directivos de alto nivel.
A escasa xeración e renovación de líderes cooperativos.
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A escasa presenza de expertos externos en consellos reitores e en consellos de
supervisión.
A excesiva dependencia das axudas públicas ou moi condicionados por elas
nas súas decisións.

No ámbito da estratexia.










O abandono da actividade agraria e o aumento da dualidade interna dos socios
entre os que crecen e se modernizan e o resto.
A falta coñecemento dos mercados e desenvolvemento das tarefas de
planificación estratéxica.
A maximización das liquidacións é un freo á hora de capitalizarse.
Os procesos de integración vertical cara á produción, con perda de produción
no ámbito cooperativo.
Na integración vertical adoita ser habitual a existencia de competencia cruzada
coas súas cooperativas de base, cando non hai compromiso de entrega.
As escasas alianzas empresariais estratéxicas, por exemplo, para a
innovación.
A falta de independencia, que se manifesta, por exemplo, nos procesos de
integración, que ás veces ven truncados por interferencias políticas ou de grupos de
interese.
A rivalidade destrutiva entre cooperativas e debilidade da intercooperación.

No ámbito da produción e xeración de valor.








As cooperativas están moi ligadas aínda ao sector produtor ou ás primeiras
fases de transformación. Poucas estruturas de comercialización e márketing.
Escaso valor engadido.
A necesidade de modernizar as infraestruturas das cooperativas (e os seus
socios) e de avanzar na capacidade de captación de valor engadido.
A necesidade mellorar a eficiencia de toda a cadea de integración vertical
aglutinada polas cooperativas.
A innovación insuficiente naquelas que desexan progresar na cadea alimentaria.
A falta de impulso na transformación dixital.
A profesionalización e industrialización das explotacións agrarias que non
elixen a cooperativa.

No ámbito do márketing e comercialización.



A atomización do tecido cooperativo provoca unha debilidade negociadora,
comercial e de competitividade.
A falta de vertebración das estruturas de comercialización conxunta. Unha
porcentaxe importante de produtores non están integrados en estruturas de
comercialización conxunta.
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No ámbito das persoas.




O envellecemento e falta de capacidade de atracción de persoas novas.
Escasa captación de novos líderes.
A falta de equilibrio na participación da muller nos distintos órganos de
goberno.
As persoas produtoras senten pouca atracción polo cooperativismo.

Oportunidades
Factores económicos.





O e-commerce: o sector da alimentación é un dos máis atrasados.
A liberalización e apertura dos mercados. Novas oportunidades de negocio en
novos destinos. Internacionalización.
O forte dinamismo exportador do sector agroalimentario.
O gran potencial de intercooperación (sectorial e multiproduto).

Factores políticos e administrativos.




Existencia de instrumentos a favor da integración cooperativa: Lei 13/2013
Integración Cooperativa e máis normativa nas comunidades autónomas.
Lei 12/2013, do 2 de agosto, de medidas para mellorar o funcionamento
da cadea alimentaria.
A política hidrolóxica en España (posible Pacto Nacional da Auga), que debe
contribuír a asegurar a sustentabilidade dos territorios.

Factores socioculturais.





O valor diferencial positivo dos produtos cooperativos. Transmitir valores
cooperativos e os beneficios que achega o cooperativismo ao medio rural e á
sociedade en xeral.
A innovación e desenvolvemento relacionado coa sustentabilidade e economía
circular.
A solidariedade polo produto Made in Spain.

Factores tecnolóxicos.


A transformación dixital pode mellorar a xestión, a comercialización e o
márketing das empresas: Internet das Cousas, Big Data, Intelixencia Artificial,
Blockchain, Fabricación Aditiva...

Fortalezas
No ámbito do modelo cooperativo.


O cooperativismo é unha garantía de aprovisionamento vía socios e xoga un
papel complementario con outros actores.
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As cooperativas son dinamizadoras do medio rural. Fortes socialmente falando
e eficientes en custos.
O cooperativismo é unha ponte comunicadora entre o mercado final e o
primeiro elo da cadea.
O modelo cooperativo é resistente ás crises. Resiliente.
O cooperativismo constitúe un lobby ou grupo de interese poderoso. As distintas
lexislacións fomentan e promoven o cooperativismo.

No ámbito da estratexia.








As cooperativas xogan un papel estratéxico clave como entidades con vocación
vertebradora do sector produtor e ponte de comunicación entre produtor,
comercio e consumidor.
A capacidade de avanzar e evolucionar na diferenciación e a rendibilidade, non
só na dimensión.
A capacidade para mellorar a competitividade das cooperativas minimizando a
súa capacidade ociosa.
Vanse dando pasos cara á integración.
A capacidade para incrementar a industrialización e comercialización de
produto final listo para consumir.
O incremento de colaboracións con empresas especializadas no produto
final, independentemente da forma xurídica destas últimas.

No ámbito da produción e xeración de valor.







O cooperativismo é unha peza fundamental no sector agroalimentario
español.
A capacidade de satisfacer con innovación a demanda continua de novos
produtos, en aspectos relacionados coa calidade, seguridade alimentaria, coidado
do medio ambiente, benestar animal...
A contribución á mellora da eficiencia produtiva dos seus socios (servizos e
acceso ás subministracións agrarias).
As cooperativas son facilitadoras da calidade de vida de agricultores, gandeiros
e habitantes do medio rural.
O buscar novas rotacións ou alternativas de cultivo aos socios.

No ámbito do márketing e comercialización.





A imaxe positiva que o consumidor ten do produto cooperativo, con valores
actuais de organizacións modernas e dinámicas. Cada vez máis consumidores dan
importancia á orixe dos alimentos.
As cooperativas son as principais valedoras das marcas de calidade (DOP e
IXP), que asocian produto á orixe, onde están as cooperativas.
A capacidade de orientar a produción dos socios ás demandas do mercado e
novas tendencias de consumo (conveniencia, quinta gama etc.).
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As cooperativas están cada vez máis presentes en mercados exteriores.

No ámbito das persoas.



As cooperativas como facilitadoras da calidade de vida dos agricultores e gandeiros,
facendo a actividade atractiva a persoas novas e mulleres.
Cóntase con profesionais competentes, tanto en cooperativas e como en
superestrutura. Facilitan a transferencia de tecnoloxía e innovación na produción
primaria.
5.2 Os sectores agroalimentarios en Galicia

As principais accións desenvolvidas para obter achados para unha análise estratéxica foron
as seguintes26:




Obradoiros de traballo de ámbito sectorial, celebrados entre febreiro e marzo de
2020.
o 13 de febreiro, cooperativas lácteas e de derivados lácteos.
o 18 de febreiro, cooperativas vitivinícolas.
o 19 de febreiro, CUMAS e parques de maquinaria.
o 21 de febreiro, cooperativas de horta, flor, mel e diversos.
o 26 de febreiro, cooperativas con sección de crédito.
o 27 de febreiro, cooperativas de subministración.
o 02 de marzo, cooperativas de vacún de carne.
o 12 de marzo, cooperativas lácteas e de derivados lácteos, suspendida por
mor da crise sanitaria motivada pola COVID-19.
Cuestionario en liña a cooperativas para a identificación de prioridades e liñas de
traballo compartidas respecto ao futuro do Cooperativismo Agroalimentario Galego,
operativo nos meses de abril e maio de 2020.

A categorización dos diversos sectores agroalimentarios non é unha referencia única,
distinta e compartida no sector agroalimentario. Non resulta sinxelo establecer unha categorización
sectorial, entre outras, polas seguintes razóns:




26

As cooperativas son organizacións vivas en constante adaptación á súa contorna;
moitas cooperativas participan en múltiples iniciativas produtivas de diversos
sectores, desenvolvendo deste xeito procesos de economía circular que desbordan
a mirada sectorial.
Un enfoque centrado exclusivamente e de forma ríxida no sector produtivo pode
resultar, ás veces, limitante para tomar o pulso ao cooperativismo agroalimentario
galego.
O desenvolvemento e dimensión dos diferentes sectores é asimétrico nas súas
cifras e evolución.

Nos anexos pódense consultar as entidades e persoas participantes nas actividades de indagación.
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As fronteiras entre sectores produtivos estanse a desdebuxar e configurar de novas
formas.
As Asociacións e Unións de cooperativas agroalimentarias de segunda e terceira
orde (FUTS e Cooperativas Agro-alimentarias de España) desenvolven diferentes
estruturas organizativas para incorporar a dimensión sectorial, as cales non son
coincidentes entre si. Ademais, outras instancias, como poden ser as
Administracións Públicas de ámbito estatal ou europeo, adoitan criterios que ás
veces non son coincidentes e equiparables.
As descricións dos sectores produtivos non son claras e difiren para toda as
instancias involucradas no sector agroalimentario e resulta inevitable ter que adoitar
e xustificar unha categorización específica.

Para o propósito deste documento trasladamos unha valoración analítica dos seguintes
sectores, atendendo ao momento que vive o cooperativismo agroalimentario galego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carne de vacún, ovino, caprino e outras carnes.
Gandaría intensiva: avicultura de carne, ovos, porcino e coellos.
Leite e fabricación de derivados lácteos.
Horticultura, flor e apicultura.
Vitivinicultura.
Abastecementos e servizos.
Servizos de maquinaria en común.
Seccións de crédito.

5.2.1 Carne de vacún, ovino, caprino e outras carnes
Tendencias relevantes no sector











Globalización dos mercados.
Mantemento do consumo de carne no mercado global e caída no mercado interior.
Crecente importancia económica do mercado dos derivados cárnicos.
Crecente mala reputación do consumo de carne e deseño de alternativas
substitutivas baseadas no procesado de proteínas vexetais.
Incremento dun novo consumidor sensible co benestar animal e dun
comportamento do sector cárnico que tende a visibilizalo e certificalo.
Incremento da transparencia na cadea de valor.
Incremento das esixencias normativas para a produción.
Reestruturación do sector industrial e comercial galego.
Incorporación da dixitalización nos procesos de produción, procesado e distribución
de carne.
Influencia da PAC, orientada ao logro de resultados concretos para:
o O fomento dun sector agrícola intelixente, resistente e diversificado que
garanta a seguridade alimentaria.
71

71

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

A intensificación do coidado do medio ambiente e a acción polo clima,
contribuíndo a alcanzar os obxectivos climáticos e ambientais da UE.
o O fortalecemento do tecido socioeconómico das zonas rurais.
Despoboamento do medio rural e envellecemento dos titulares das explotacións.
o



DAFO de situación para o futuro a medio prazo
Fortalezas

Debilidades

A peculiaridade do sector cárnico cooperativista en
Galicia, no que nunha mesma cooperativa traballa varios
sectores agroalimentarios.

A limitación para trasladar aos consumidores que a
seguridade alimentaria europea é das máis estritas do
mundo.

O sector ten capacidade de xestión da seguridade
alimentaria.

A complexidade da coordinación de intereses dos
distintos axentes participantes no sector.

Hai explotacións situadas en zonas de Rede Natura.

Hai explotacións que precisan de reestruturación.
O sector conta cunha limitada capacidade sectorial de
transformación de carne.
Galicia vende a maior parte da súa produción no mercado
máis barato.
A desaparición de empresas de comercialización fóra de
Galicia, que propicia unha concentración que non da
saída á capacidade de produción.

Oportunidades

Ameazas
A caída da reputación do consumo de carne:
posicionamento da OMS, argumentario animalista,
aparición da carne de imitación...

A globalización dos mercados.
Non decrece o consumo de carne no mercado mundial.
Hai un mercado crecente de derivados cárnicos.
A creación ou apertura a outros operadores no proceso
de reestruturación do sector industrial e comercial. A PAC
orientada ao logro de resultados de sostibilidade
económica, social e medioambiental premia o traballo
sectorial conxunto.

As esixencias normativas cada vez maiores de boas
prácticas produtivas.
O recoñecemento que fai a PAC da especificidade da
produción de ciclo pechado.
A perda do consumo interior.
A penetración no mercado da competencia asturiana.

Hai unha crecente conciencia social e política da
necesidade de desenvolver iniciativas verdes.
O incremento da transparencia da cadea de valor:
mellora do funcionamento da mesa de prezos, aplicación
correcta dos contratos alimentarios.

Retos sectoriais
O reto principal é o desenvolvemento dunha produción sustentable, que se asenta
nunha adecuada respostas aos desafíos estratéxicos do momento.


Desafío medio ambiental.
o Diminución de gases de efecto invernadoiro.
o Certificación de boas prácticas produtivas.
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o Optimización da redución de custos.
o Desestacionalización da produción.
O aliñamento coa nova PAC.
o Recoñecemento da especificidade da produción con ciclo pechado.
o Medidas de acompañamento ou complementarias específicas para o sector,
nomeadamente para producións de calidade.
A procura da rendibilidade e reestruturación das explotacións.
o Dispoñibilidade de superficie produtiva.
o Optimización e redimensionamento do tamaño das explotacións.
o Formación e profesionalización das ganderías.
o Cooperativismo proactivo.
A transparencia na cadea de valor.
o Mellora do funcionamento da mesa de prezos.
o Aplicación correcta dos contratos alimentarios.
o Esixencia de normativa clara e seguimento da súa aplicación polas
Administracións Públicas.
A reestruturación do sector industrial e comercial.
o Mellora da estrutura empresarial existente.
o Ampliación do ámbito xeográfico comercial dos operadores.
o Desenvolvemento de presentacións de produto adaptados aos distintos
mercados.
o Desenvolvemento de derivados con alto valor engadido.
A visibilidade sectorial.
o Cuantitativamente e cualitativamente o sector cárnico galego ten que ter un
lugar no mapa produtivo máis relevante.
o Maior implicación das organizacións agrarias e Administracións Públicas.
o Recoñecemento da actividade gandeira como vertebradora do medio rural e
freo do despoboamento.
O desenvolvemento de novas estratexias comerciais da distribución que dean
resposta ás tendencias de consumo e nutrición.
o Mellora da normativa de etiquetado.
o Regulación das mencións facultativas que inducen á confusión e xeran
competencia desleal.
o Campañas de información veraz sobre o consumo de carne.

73

73

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

5.2.2 Gandaría intensiva: Avicultura de Carne, Ovos, Porcino e Coellos
Para este sector non se dispuxo da oportunidade de desenvolver un Obradoiro de traballo
de ámbito sectorial, polo que a información que achegamos para completar o traslado dunha
valoración analítica é unha visión particular elaborada polo equipo técnico de AGACA.
A valoración que se presenta neste apartado ten o propósito de servir de punto de partida
para o desenvolvemento dunha conversa que dera como resultado un diagnóstico situacional
intuitivo compartido e contrastado elaborado por persoas relevantes do sector da gandería
intensiva.
Tendencias relevantes no sector






Sector altamente profesional e competitivo dende a produción ata a transformación
e á altura dos mellores estándares mundiais.
España configurouse como unha gran produtora de porcino a nivel mundial. O resto
de variedades de carnes dependerán da volatilidade de mercados do porcino.
Os movementos vexetarianos e de defensa dos animais medran socialmente
poñendo en tela de xuízo a importancia das proteínas de orixe animal.
Cada vez é máis difícil facer produtos de marca no sector cárnico por ser un
mercado moi competitivo e coa grande implantación de grandes marcas estatais.
A nivel de produción, a gandería intensiva tende a configurarse ao redor de grandes
empresas integradoras de capital privado. As cooperativas manteñen o seu peso
sectorial. Quedan cada vez menos produtores individuais.

DAFO de situación para o futuro a medio prazo
Fortalezas

Debilidades

Alta capacidade de innovación e adaptación na produción
e na transformación de produtos cárnicos.
Infraestruturas capaces e moi ben desenvolvidas.

Alta competitividade dos modelos produtivos
integradores: as integracións copan a produción da
gandería intensiva en España.
Escasa presenza nos canais dixitais.

O sector ofrece seriedade e confianza.

Imaxe degradada das producións intensivas.

Capacidade de relación intercooperativa.

Lexislación cambiante.

Trazabilidade asegurada.
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Oportunidades

Ameazas

O individualismo ten escaso futuro nas producións
intensivas. As alternativas son as cooperativas ou as
integradoras.

Impacto dos movementos sociais que loitan contra o
consumo de proteína animal.
A comercialización dos derivados cárnicos: en xeral, son
pouco marquistas e caen facilmente na banalización da
gran distribución.

Incremento de esixencias de calidade.
O mercado reclama constantemente innovacións.
Implementación de economía circular.

As crises cíclicas e a alta volatilidade dos mercados sitúan
aos produtores en períodos (cada vez máis longos) que
non cobren os custos de produción.

Novas tecnoloxías de comunicación, fabricación e xestión.

Novos hábitos de consumo.

Presión social cara ao desenvolvemento sostible.

Retos sectoriais
Reto principal: A diferenciación de produtos, apartándose da estandarización do
gran consumo que o todo banaliza, mediante e a creación de marca recoñecida polos
consumidores e pola súa calidade especial e distinta.










A mellora da imaxe e a creación de estratexias sectoriais que defendan a
importancia das proteínas animais na dieta tradicional europea.
O impulso da diferenciación dos produtos elaborados mediante a innovación
incrementando o valor engadido dos mesmos.
O desafío medioambiental e climático é inmenso. Nos vindeiros anos deberán
centrarse moitos esforzos nesta tarefa: respecto ao medio ambiente, benestar
animal, innovación e máxima calidade.
A eficiencia enerxética e o uso de enerxías renovables, eliminando o uso de
combustibles fósiles, para levar a cabo unha actividade enteiramente sostible.
Unha produción agrogandeira sostible que faga compatible o desenvolvemento do
sector co absoluto respecto ao medio ambiente, incorporando tanto en granxas
como en industria tecnoloxías que permiten minimizar o impacto da súa actividade
e garantir unha adecuada xestión dos recursos.
A substitución xeracional e a necesidade continua de medrar e ser máis grandes
dificulta fortemente a entrada de novos socios nas cooperativas.
As cooperativas teñen que ser a ferramenta que reporte aos seus socios opcións de
crecemento e desenvolvemento e axudalos a introducir nas súas explotacións os
avances e últimas tecnoloxías que esixe unha sociedade globalizada.
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5.2.3 Leite e fabricación de derivados lácteos
Tendencias relevantes no sector











Avance lento e constante dunha globalización da economía e tamén dos mercados
de produtos agroalimentarios e lácteos.
Crecemento importante do consumo de derivados lácteos, decrecemento lento do
consumo de leite líquido e mantemento, cun lixeiro crecemento, do consumo de
queixos no mercado español. O consumo español tende a parecerse ao consumo
europeo.
Volatilidade dos prezos do leite.
Decrecemento do número de explotacións leiteiras e incremento da capacidade da
produción. España segue a ser un mercado deficitario, o mesmo que o mercado
mundial.
Crecemento das exportacións dende a UE, con máis ritmo que o mercado da propia
Unión.
Consolidación do modelo do paquete lácteo como organizador do sector e garante
da transparencia, a pesar da súa necesidade de mellora.
Tendencia a producir con sistemas rendibles e sostibles: uso de herba de pasto...
Redución do número de titulares de explotacións leiteiras en Galicia e incremento
da produción de leite.

DAFO de situación para o futuro a medio prazo
Fortalezas

Debilidades

As cooperativas establecen vínculos máis consolidados
cos produtores (socios) que outros compradores
(industria).

A xenética e alimentación das vacas galegas non permite
acadar competitividade na produción de certos derivados
lácteos.

A integración cooperativas (CLUN, Aira) é unha
experiencia de aprendizaxe para o desenvolvemento de
novas formas de colaboración para o incremento da
dimensión do sector.

Os gandeiros non teñen unha valoración social positiva
que estimule o achegamento de persoas novas a esta
actividade.

As cooperativas galegas producen o 6% do leite español
e entre o 16 e 18% do leite producido polas cooperativas
de España.
Contribución do cooperativismo e do sector lácteo ao
desenvolvemento rural (segundo piar da nova PAC).

Limitada vocación exportadora do sector lácteo,
orientado ao mercado interno por ser España un mercado
deficitario.
Dificultades das cooperativas para facer investimentos
potentes en procesos de comercialización e
industrialización: cultura, soportes financeiros, estrutura
económica, patrimonio cooperativo...
Incremento da idade media dos titulares de explotacións
(50 anos no 2020)
O tamaño medio das explotacións galegas está moi por
debaixo das medias estatais e europeas (Galicia é a
comunidade que máis entregas fai de leite de vaca,
cunha das entregas medias máis baixas).
O prezo do leite de vaca galego é inferior ao da media
estatal.
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Oportunidades

Ameazas

Oportunidades de negocio na exportación e
internacionalización.
Substitución de importacións nalgúns derivados lácteos:
leite e nata, determinados queixos e produtos industriais.
Momento histórico de encrucillada estratéxica para o
desenvolvemento de proxectos compartidos entre
gandeiros galegos.

Dificultades normativas, administrativas e políticas para a
mobilización de terra abandonada para incorporala á
produción de forraxes.
Complexidade do mercado lácteo: normativa,
operadores...
A competencia de bebidas substitutivas do leite de orixe
vexetal.

Adiantarse aos requirimentos sociais e dos consumidores
no que respecta a benestar animal e sostibilidade medio
ambiental.

Esixencias cada vez maiores e dificultades para responder
aos requirimentos na xestión de estercos e xurros, así
como no emprego de antibióticos.

Valoración cada vez maior por parte dos consumidores
do leite de pastoreo.

Incerteza xerada pola orientación da futura PAC e o Plan
Estratéxico da PAC de España.

O 40% do orzamento da nova PAC será destinado a logro
de resultados efectivos na sostibilidade medioambiental.

Retos sectoriais
Reto principal: Acadar a sostibilidade económica, social e medio ambiental dende
o acceso directo da cooperativa ao mercado, a ser posible con transformación e marca
propia.






Posibles estratexias a debater entre os grupos de interese vinculados ao sector
lácteo do cooperativismo agroalimentario galego:
o Envasado de leite para o consumo, que precisa dunha maior dimensión para
negociar coa gran distribución.
o Elaboración de queixos, que precisa establecer alianzas cun gran queixeiro
especialista.
o Elaboración de iogures e sobremesas lácteas, que precisa de innovación e a
unión de cooperativas industriais produtoras de derivados lácteos.
o Elaboración de leite infantil, que require grandes estándares de calidade e
seguridade alimentaria, así como unha alta capacidade de innovación para
enfrontar o posicionamento de grandes grupos industriais internacionais.
o Elaboración de leite en po e manteiga.
o Elaboración de lactosoros, proteínas lácteas e outros derivados lácteos
industriais.
Responder ás oportunidades que ofrecen os mercados emerxentes, nomeadamente
Asia, para o incremento das exportacións. Cómpre adaptar as estratexias para
atender a este aspecto e seguir ocupando espazos nun mercado deficitario como o
español.
Capacidade de transformación industrial.
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5.2.4 Horticultura, Flor e Apicultura
Tendencias relevantes no sector









O envellecemento dos agricultores e a limitada incorporación de persoas novas.
A dimensión das explotacións galegas é baixa, o que limita a estruturación do
sector.
A capacidade de produción incrementouse significativamente na última década,
aínda que houbo cese da actividades de produtores e cooperativas.
O incremento da profesionalización do sector. A facturación media cooperativa é
baixa e mantense a súa dimensión nos últimos anos. A produción está en mans de
menos socios, polo que aumentou a facturación media por cada un deles (30.000
euros), sen chegar aos estándares doutras comunidades autónomas.
A produción hortícola estableceuse estratexicamente como unha forma de
diversificar a produción de cooperativas que tiñan o seu negocio principal na
produción de leite, pero esta estratexia segue sen avanzar tal como se esperaba.
Hai produtos en crise que buscan remuda. Por exemplo, a produción de caravel,
significativa no pasado, diminuíu moito.

DAFO de situación para o futuro a medio prazo
Fortalezas

Debilidades

Capacidade das cooperativas de diversificar a produción
para adaptarse ás demandas do mercado.

Non se desenvolveron proactivamente medidas para
paliar o envellecemento dos agricultores.

Compromiso dos produtores integrados nas cooperativas
coas programacións de produción e seguimento das
mesmas.

A falta de incorporación de persoas novas pon en perigo
a continuidade do sector.
A produción hortícola é desenvolvida maioritariamente
polo sector cooperativista como unha actividade
complementaria, polo que non favorece unha
profesionalización do sector e o incremento da súa
dimensión.

Alongamento das campañas de produción grazas á
planificación das mesmas.
A competencia e capacidade dos equipos técnicos das
cooperativas.

Dificultades para artellar unha política de prezos que
asegure certa sostibilidade a longo prazo.

A confianza intercooperativa para xerar dinámicas de
gañar-gañar entre os participantes: compartir contactos,
planificacións, prezos...

Non se rematou o Proxecto Label iniciado hai máis dunha
década.
Dificultades para a innovación e incorporación de novos
produtos.
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Oportunidades

Ameazas

Novos hábitos de consumo: tripla sostibilidade (produto
local, proximidade, frescura...), importancia da calidade
do produto (sabor), valoración da diferenciación do
produto (IXP, DOP).

Falta de regulación e competencia ilícita que se está a
producir no mercado das prazas de abasto, de
titularidades municipais.

Os produtores demandan novos servizos ás cooperativas.
Incremento do consumo da proteína vexetal fronte a
animal.

Deslocalización da produción en Marrocos.
A competencia global con produtos de terceiros países:
Norte de Portugal, Marrocos...

Regulación normativa europea fronte a outros produtores
de terceiros países.

Presións sobre as cooperativas e produtores dos grandes
canais de distribución (GADISA, VEGALSA, EROSKI, LIDL,
DIA, ALCAMPO).

Incremento do valor engadido coa elaboración e
procesado de produtos.

Presenza no mercado de intermediarios con propósitos
especuladores.

A converxencia da opinión social a favor dos ODS 2030.
Novos canais de venda a través de internet.

Retos sectoriais
Reto principal: Incremento da dimensión e profesionalización do sector.









Desenvolvemento dunha estratexia de combinación de explotacións: a produción
hortícola como complemento doutros sectores.
A incorporación de novas socias, nomeadamente mulleres e persoas novas, ás
cooperativas.
Evolución da cultura do sector co desenvolvemento da conciencia do valor que se
achega, a importancia do traballo ben feito e a colaboración sectorial (enquisa de
prezos).
Desenvolvemento de iniciativas de intercooperación, alianzas, integracións ou
fusións, para gañar peso na colaboración cos grandes canais de distribución.
Adaptación á nova PAC e xeración de impactos positivos das axudas recibidas.
A xestión de imprevistos por accidentes meteorolóxicos e os adecuados procesos de
aseguramento.
Desenvolvemento dunha xestión e organización máis profesionalizadas: formación,
planificación, control, dixitalización, seguridade alimentaria, calidade do produto,
cadernos de campo, procesamento das instalacións, trazabilidade dos produtos...
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5.2.5 Vitivinicultura
Tendencias relevantes no sector











Crecente desprestixio sanitario do consumo de bebidas alcohólicas.
Progresiva caída de consumo do viño en favor doutras bebidas, nomeadamente,
cervexa.
Tendencia á estabilidade na capacidade de produción: mellor rendemento e
produtividade con menor superficie de cultivo.
Globalización do mercado vitivinícola, no que están a afectar sensiblemente
medidas protectoras adoptadas por países claves no sector (EEUU e Reino Unido).
Competencia internacional con distintas regras de xogo.
Incremento da sensibilidade social e da normativa aplicable para a preservación
medioambiental: usos de fitosanitarios, medidas medio ambientais, loita contra o
cambio climático...
Descoñecemento efectivo do mundo rural. A sociedade ten unha imaxe pouco
atractiva do mesmo, así como do traballo no campo: percepción de moito traballo e
pouco valor engadido ao esforzo.
Crecente implementación de procesos de transformación dixital no sector.

DAFO de situación para o futuro a medio prazo
Fortalezas

Debilidades

A non posible deslocalización das DOP ou IXP.

O cooperativismo non comparte datos de facturación e
boa parte da mesma faise dende sociedades mercantís
propiedade das cooperativas, o que dificulta o
seguimento do comportamento do sector.
Dificultades de acceso á terra para o desenvolvemento
de novas plantacións.
O conflito de intereses e falta de acordo sectorial sobre a
compra e venda de dereitos e outras cuestións sectoriais,
sometidas e un permanente debate que non se resolve.
Insuficiente peso das cooperativas nas DOP.
Atomización de vendedores e concentración de
compradores (poucos e moi grandes).
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Oportunidades

Ameazas

Propostas da Comisión Europea para a PAC, con medidas
medio ambientais soportadas con fondos europeos.

Cuestionamento de que sexa saudable consumir alcohol:
posible eliminación da recomendación do consumo
moderado.

Políticas orientadas ao aumento da biodiversidade.

Redución do consumo en España, onde o consumidor
está a preferir a cervexa.

Impulso público da economía circular.

Continuidade de prezos reducidos, a pesar de que non se
cobre a demanda mundial de viño.
Limitacións na produción por mor do cambio climático.
Perda de mercado en países con gran volume e valor das
exportacións: EEUU (aranceis adicionais) e Reino Unido
(consecuencias na negociación ou falta de acordo no
Brexit).
Prevalencia dos intereses nacionais dentro a UE.
Previsible diminución do orzamento da PAC (vixente a
partir do 2023) para o viño.
Falta de remuda efectiva de produtos que están en
cuestión ou prohibíndose: clorpirifo, metilclorpirifos,
glifosato.
Competencia de produtos fraudulentos.

Retos sectoriais
Retos principal: incremento do valor da produción e comercialización sostible.




Substitución xeracional de produtores en explotacións.
Despoboamento do medio rural: falta de man de obra de todo tipo nas explotacións
(achega de xubilados).
Falta de oferta formativa básica dirixida a este sector.

Cuestións a debate dentro do sector vitivinícola:





Xestión en Galicia das variedades híbridas.
A oportunidade en Galicia de producir desalcoholizados.
As dificultades de acceso da xente nova ao consumo do viño.
A conveniencia dunha denominación paraugas para os viños galegos.
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5.2.6 Abastecementos e servizos
Tendencias relevantes no sector










No ámbito xeopolítico global.
o Concentración de producións.
o Especialización en cultivos por países.
o Carestía na produción de alimentos.
o Acordos comerciais internacionais de grande impacto.
Nos mercados locais e globais:
o Eliminación de intermediarios na cadea de subministracións.
o Modificación dos hábitos de consumo: real food, tendencias saudables...
o Accesibilidade da información.
o Procesos de dixitalización.
No que respecta a clientes e provedores.
o Concentración de clientes-explotacións.
o Concentración de provedores.
No sector agroalimentario.
o A nova PAC e normativa: trazabilidade, seguridade alimentaria, tripla
sostibilidade.
o A xestión integral de cultivos.
o Especialización e control dos procesos produtivos.
No sector de subministracións agrogandeiras:
o Fertilizantes: fraudes, prevalencia do prezo sobre outros factores, plaxio de
know how cooperativista, capacidade de compra de medios de produción.
o Fitosanitarios: esixencia de cumprimento normativo, xestión de inventarios e
rotación de produtos, requirimento de servizos de asesoramento, deficiente
planificación e desenvolvemento de políticas conxuntas.

DAFO de situación para o futuro a medio prazo
Fortalezas

Debilidades

A capacidade para desenvolver procesos de integración
no sector de subministracións.

A limitación das cooperativas para desenvolver
investigación respecto a outros operadores.

A existencia de resultados favorables como consecuencia
da unión e que estimulan comportamentos colaborativos.

A limitación das cooperativas nos procesos de
dixitalización (Big Data).

A posibilidade de modular a colaboración: dende a
intercooperación ata a fusión.

Fertilizantes: o limitado poder de compra dalgunhas
materias primas, que non se resolve con integración de
cooperativas.

O posicionamento das cooperativas e a necesidades do
seu concurso para o desenvolvemento do medio rural.
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Oportunidades

Ameazas

O desenvolvemento de Estacións de Servizo
Desatendidas en Galicia (por debaixo da media estatal).

A concentración de provedores e o acceso ao cliente final
fai que estes controlen os prezos.

A eliminación de intermediarios.

A aparición de novos operadores.

A modificación dos hábitos de consumo.

Xestión integral de cultivos por parte de multinacionais.

Fitosanitarios: desenvolvemento de servizos para que os
gandeiros reduzan o eliminen a súa xestión burocrática.

Concentración de produtores.
Especialización de cultivo por país.
Carestía na produción de alimentos.
Acordos comerciais internacionais que mudan de
improviso as regras de xogo comerciais.
Fertilizantes: falta de rigor nos comportamentos de
axentes sectoriais (fraude, estafa, plaxio...)

Retos sectoriais
Reto principal: A eficiencia económica.








A tripla sostibilidade e transparencia.
o A xestión de riscos, financeiros e de RSE.
o O redimensionamento e especialización das cooperativas.
o A potenciación dos valores cooperativos.
o O investimento en talento.
o O desenvolvemento de plans de acción baseados nos profesionais activos.
Un enfoque á innovación, diferenciación e valor.
o A flexibilidade e capacidade de adaptación a contornas cambiantes e
situacións imprevistas.
o A adopción dun enfoque preditivo baseado en análises que permitan
anticipar situacións e mellorar a toma de decisións en tempo real.
Un axuste á evolución da actividade
o O desenvolvemento da relación cos provedores cara a roles máis
colaboradores con intercambio de información en tempo real para a toma de
decisións.
o Unha maior atención á loxística.
o O establecemento de ciclos de vida máis curtos para produtos e servizos.
o A eliminación de duplicidades (intermediarios na cadea).
o Aseguramento para novos riscos: ciberseguridade.
A incorporación da dixitalización nos procesos de subministración.
o Aseguramento da trazabilidade absoluta de procesos e produtos.
o A adaptación a políticas comerciais máis versátiles e flexibles,
nomeadamente o E-Commerce.
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5.2.7 Servizos de maquinaria en común
Tendencias relevantes no sector












As explotacións demandan cada vez máis servizos ás cooperativas.
A concentración da demanda de servizos de maquinaria en común é entre os meses
de abril a xuño, nos que os requirimentos das explotacións son moi elevados. A
demanda, fóra destes meses, decrece significativamente nalgunhas máquinas.
Hai unha tendencia á cooperación e complementariedade entre diversos actores
que operan no sector: cooperativas, CUMAS e empresas de servizos.
Aumento do protagonismo dos concesionarios de máquinas. Estes concesionarios
teñen unha gran dimensión e operan en todo o Estado. Algunhas cooperativas son
tamén concesionarias.
As tendencias xerais do medio rural inflúen no desenvolvemento dos servizos de
maquinaria en común:
o Limitacións da substitución xeracional.
o Atractivo do medio rural para consolidar a presenza de novas persoas
traballadoras.
o Limitacións normativas para fixar poboación inmigrante no medio rural, que
son persoas interesadas en traballar e que son precisadas polas
explotacións.
Necesidade crecente de incorporar novos módulos de formación profesional, ou de
acreditación profesional, para dar valor ao traballo no campo e responder a novos
retos, nomeadamente de transformación dixital.
Dependencia das ordes de axudas das administracións públicas para consolidar a
prestación de servizos de maquinaria en común.

DAFO de situación para o futuro a medio prazo
Fortalezas

Debilidades

Os servizos de maquinaria serven para que o gandeiro se
centre na súa contribución específica e diferenciada.
Capacidade de ofrecer servizos integrados ao gandeiro.
Algúns servizos (carro mesturador, introducido en 2005)
convértense co tempo en servizos imprescindibles de
gran valor engadido.

Limitacións internas para desenvolver a prestación de
servizos: necesidades de persoal especializado,
requirimentos de normativa laboral que dificultan a
prestación de servizos (rexistros de xornada)...
Imaxe proxectada polo medio rural, na que se percibe a
sostibilidade deste polas axudas do PAC e non pola
capacidade de xerar valor de seu.

Estanse a realizar xestións eficientes que se converten en
referencia do sector e acreditan a necesidade de impulsar
iniciativas de servizos de maquinaria en común.
A capacidade de ofrecer servizos complementarios aos
socios e xerarlles propostas de valor atractivas
(cumprimentos normativos, compromisos asociados á
PAC, inspeccións técnicas, lexislación laboral...).
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Reputación nos medios de comunicación: non se vive da
agricultura, vívese da PAC.
Os fortes investimentos necesarios para medios propios
das explotacións ou cooperativas limitan os destinados a
maquinaria (Robot de muxido vs. Carro mesturador).
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Oportunidades

Ameazas

Demanda e necesidade de xerar unha oferta de
formación profesional oficial para operarios e mecánicos.

O cambio climático condiciona a xestión dos cultivos
forraxeiros.

Xerar propostas para responder ás demandas internas e
externas a prol da sustentabilidade medioambiental
(aplicación de fitosanitarios-franxa de seguridade,
almacenamento de estercos, emisións de xurros,
rotacións de cultivos).

Dificultades para soster o compromiso persoal do
gandeiro cos servizos de maquinaria en común.
A normativa condiciona os investimentos, xa que estas
non están claras e non se sabe se adquisicións se
poderán amortizar.

Crecente necesidade de mecanización de procesos de
produción.

As ordes de axuda non orientadas ás necesidades
efectivas e que condicionan o desenvolvemento do
sector.

Incorporación de novas tecnoloxías para o
desenvolvemento da agricultura de precisión.

Decisións políticas de creación de grandes infraestruturas
que condicionen o desenvolvemento do sector: plantas
de bio-gas, plantas de bio-masa.

Retos sectoriais
Reto principal: Manter o nivel que se acadou nunha dinámica de crecemento
dende o 2015.
Outros retos sectoriais identificados son os seguintes:










Manter o nivel de servizos acadados no 2020.
Desenvolver a capacidade de control da actividade e xestionar a carga de traballo.
Desenvolver unha operativa competitiva grazas a unha xestión de recursos eficaz e
eficiente.
Incidir politicamente para acadar para o sector axudas e o desenvolvemento de
inspeccións.
Adaptación dos servizos aos novos paradigmas do sector agroalimentario (ODS e
PAC) orientados á sustentabilidade económica, social e medio ambiental.
Desenvolver de xeito efectivo os retos do medio rural: demografía, servizos, acceso
ás explotacións agrarias, reputación social do traballo agrario, substitución
xeracional nas explotacións agrarias.
Aumentar a capacidade de resposta ao incremento de solicitudes de servizos máis
integrais.
Avanzar na cooperación dos grupos de interese involucrados na prestación de
servizos de maquinaria en común: Cooperativas, CUMA e Empresas de servizos.
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5.2.8 Seccións de crédito
Tendencias relevantes no sector





Tendencia á diminución das seccións de crédito.
A Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de crédito inmobiliario,
pode ser un acicate para a reactivación das seccións de crédito.
O 60% do crédito nas seccións de crédito de Galicia é en crédito hipotecario, o que
é unha particularidade galega que non se replica no Estado.
A dificultade para acordar convenios con entidades bancarias, que neste momento
téñense establecido con Banco Sabadell, Banco Santander e CaixaBank.

DAFO de situación para o futuro a medio prazo
Fortalezas

Debilidades

Disposición máis favorable das seccións de crédito que da
banca tradicional para atender a situacións de
morosidade das familias.
Non se cobran comisións aos clientes.
Favorecen a integración cooperativa e o incremento da
súa dimensión.

A limitada capacidade de dixitalización, que desincentiva
a incorporación de persoas novas.
A fragmentación e falta de dimensión das seccións de
crédito existentes en Galicia, que son 4 concentradas en
Ferrolterra.
Falta de substitución xeracional e envellecemento da
clientela.

Os valores e principios das seccións de crédito:
seguridade, confianza, prudencia, solvencia e
transparencia.

Exclusión financeira do target de cliente.
Tipos baixos e escaso retorno de investimentos.

Profesionalización do capital humano e expertise no
coñecemento do cliente e adaptación de produtos e
perfís.

Limitada capacidade e especialización dos órganos de
goberno das seccións de créditos (Consellos Reitores).

Instrumento de apoio á economía produtiva e ferramenta
de optimización de recursos.
Proximidade e capilaridade da prestacións de servizos
nun territorio acoutado.
Gran capacidade de captacións de depósitos, dimensión
das seccións de crédito —2019: 246 seccións en España
(4 en Galicia) con 2.762 millóns de euros en depósitos
(150 en Galicia)— e poder de negociación con entidades
financeiras.
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Oportunidades

Ameazas

Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de
crédito inmobiliario abre posibilidades para a reactivación
das seccións de crédito.
Clientela predisposta ás seccións de crédito, como
consecuencia da crecente desconfianza ás entidades
bancarias.

A dependencia dos convenios con entidades financeiras.
Os bancos están a perder interese por este servizo.
Concentración do sector bancario, pendente de fusións
que limitarán aínda máis a capacidade de firma de
convenios con seccións de crédito.
Novos operadores financeiros que non son bancos.

Volta ao campo. O sector agroalimentario compórtase

Volatilidade do cliente, que muda rapidamente de
entidade bancaria en busca do seu interese.

anticiclicamente, polo que a crise económica derivada da
crise sanitaria provocada pola COVID-19 pode traer
novas oportunidades de investidores en entidades non
deslocalizables.

O limbo legal no que están as seccións de crédito, que
deriva no incumprimento normativo da Xunta de Galicia
no que respecta ao rexistro de prestamistas. Isto dificulta
a operatividade das seccións de crédito.
A difícil conciliación das normativas de banca e
cooperativas.
Crise económica derivada da crise sanitaria provocada
pola COVID-19.

Retos sectoriais
Reto principal: A eficiencia económica.


A intercooperación ou integración das seccións de crédito de Galicia.
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06 UNHA VISIÓN PARA O AGRO NO 2030
A razón de ser das cooperativas é traballar economicamente no apoio e na defensa dos
intereses económicos dos seus socios. Por iso, consideramos imprescindible valorar a situación e
as inquedanzas dos agricultores e gandeiros galegos na década que comeza en 2020 para
propoñer as estratexias das cooperativas. As cooperativas son entidades de persoas e cabe
preguntarse como prevemos que estas persoas actúen no eido produtivo e empresarial ao longo
desta década, cales serán as súas inquedanzas e preocupacións, para, posteriormente, facer
propostas en relacións ás mesmas.
Imos facer o esforzo de visualizar eses intereses e esa situación estratéxica na que se van
desenvolver as explotacións agrarias e gandeiras na sociedade que vén, e imos facelo sen que o
relato principal sexa a numerosísima proposta lexislativa e de ordenación que neste intre están
encima da mesa.
Non cabe dúbida que no intre de facer propostas estratéxicas debemos ter presente esta
carga propositiva das administracións e organismos, que brevemente poderiamos resumir en:










Reforma e aplicación da PAC 203/2027: novo deseño de Plans Estratéxicos da PAC.
Pacto Verde da UE e consecuente Estratexia da Granxa á Mesa e Biodiversidade.
Cambio Climático e obxectivos e medidas para a redución de GEI.
Brexit e cambios no comercio internacional: acordos bilaterais, guerras comerciais...
Novos Fondos Comunitario: Next Generation EU e débeda común da UE.
Pandemia COVID-19.
Movementos sociais arredor dos alimentos e do consumo.
Evolución das fontes de enerxía.
...

Seguro que nesta breve descrición quedaron moitas tendencias propositivas pendentes de
sinalar que inciden no agro e as súas empresas. Outras, aparecerán a pouco de iniciar este camiño
ou cara a mediados ou ao final do mesmo. Por tanto, desenvolvemos un esforzo prospectivo por
visualizar o estado do noso agro á volta duns anos, que incidirá nas cooperativas e na súa
contorna, que non é completo e que ten que ser inevitablemente iterativo.
Para darlle máis forza ao que visualizamos, imos redactalo en presente de indicativo para
indicar que a acción expresada polo verbo dáse no mesmo momento no que se redacta. Así
tratamos de traer o futuro que visualizamos ao presente no que planificamos.
6.1 Unha visión xeral para o agro galego
Unha visión para unha década ten que describir a situación que se quere acadar, describir
o espazo onde queremos estar todos xuntos ao final da mesma. Marca unha dirección, un camiño
que neste intre visualizamos e que queremos andar xuntos socios de cooperativas e cooperativas,
xunto con AGACA.
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Confiamos en que a visión que describimos sexa unha visión con atractivo e forza. Unha
visión con futuro atractivo para os socios, as cooperativas, as administracións que acompañan ao
sector máis de cerca (Consellerías, Deputacións, Concellos...) e organizacións como AGACA, así
como para os demais compañeiros de viaxe (agroindustria, mundo rural...).
Desta visión xorden os servizos aos socios que deben prestar as cooperativas e os apoios e
acompañamentos ás cooperativas que debemos prestar entidades como AGACA.
Como vemos aos nosos produtores agrarios e gandeiros ao longo da Década? Atrevémonos
a sinalar de xeito moi resumido as seguintes características:
A diversidade como unha fortaleza
Nesta Década a diversidade é unha fortaleza. A diversidade non é unha licenza para facer
calquera cousa, senón un espazo emprendedor para achegar o que mellor se adapta ao produtor e
á cooperativa. Cada un traballa dende as súas propias forzas e xuntos acadamos mellores
resultados.
Valorizando na sociedade
Nesta Década o sector é recoñecido e premiado pola contribución que fai á sociedade. O
sector produtor de Galicia é líder nacional e internacional na alimentación de calidade, con sabor,
sa e sostible e no coidado da paisaxe e da natureza.
Economía Circular
As producións agrarias e gandeiras galegas acóllense á Economía Circular. Son círculos
pechados: dende a aplicación responsable dos xurros, emisións mínimas, uso eficiente de materias
primas, redución de fitosanitarios e loita biolóxica ata o alto valor engadido.
Nesta Década temos unha auga, un aire e un chan saudables e o medio ambiente e o clima
con solucións efectivas e prácticas. Sabemos como converter isto nun valor engadido para os
produtores e as cooperativas.
Xuntos cara ao futuro
Os socios están máis unidos e integrados en cada unha das cooperativas e estas mesmas
na súa organización representativa, AGACA. Esta unión forte de socios e cooperativas dá lugar a
estratexias claras e decisións claras e eficientes.
AGACA garante unha comunicación clara e xuntos garantimos unhas producións visibles e
viables. Imos todos xuntos cara a un futuro mellor.
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6.2 Ámbitos clave de desenvolvemento do agro galego
A nosa visión da Década abrangue oito ámbitos claves:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valor e orgullo.
Mercado e economía.
Conectados á sociedades.
Clima, auga, chan e medio ambiente.
Benestar animal.
Coñecemento, innovación e dixitalización.
Diversidade e espírito empresarial.
Papel de organizacións como as cooperativas e AGACA.

Valor e orgullo
A nosa sociedade ten conciencia de que os produtores agrarios e gandeiros están no
corazón, no núcleo, da sociedade galega. Nesta Década son recoñecidos como valiosos ou
esenciais para a sociedade e vense e aprécianse entre eles mesmos.
Son importantes para a sociedade por seren líderes na produción de alimentos saudables,
de calidade e sostibles, coidando a auga, o chan, a paisaxe e a natureza. Xogan un papel clave e
todos os que estamos relacionados co agro estamos orgullosos de facelo.
Esta valoración positiva é unha constante en todo o sector e pasa a ser difundida por
todos. Non foi fácil esquecer o vello sentimento e a visión de explotados, maltratados e
desprezados pola sociedade, sentimento transmitido de pais a fillos. Como imos a impulsar a
substitución xeracional e a incorporación da muller se non existe orgullo e non poñemos en valor a
actividade agrogandeira?


Ambicionamos un sector do que estamos orgullosos.

Nesta Década todos os produtores e cooperativas propagamos activamente os valores e o
orgullo do sector agroalimentario galego. Os produtores están orgullosos de todos os aspectos da
súa profesión: os animais, as plantacións, a terra, a auga dos regatos e ríos, as producións, a
diversidade, os asesores, as cooperativas... É un orgullo compartido no ambiente: cidadáns e
consumidores recoñecen esta contribución e difúndena.


Un sector que traballa en conxunto.

O sector inviste en futuro traballando en conxunto en todas as cadeas de valor. Hai un
espazo para os emprendedores, onde estes se apoian e onde se lles presta atención. Os
agricultores, gandeiros e empresas que teñen dificultades para seguir o ritmo dos máis
desenvoltos reciben axuda, pero non marcan o paso ao conxunto.
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Mercado e economía
O conxunto do sector primario, cooperativas e industria é un sector forte con rendementos
saudables nesta Década e produce alimentacis de alta calidade e valor nutritivo. Facemos as
cousas ben para o consumidor galego, español e para o internacional. O sector é de grande
importancia económica.
O futuro do sector primario esixe unha constante incorporación de xente nova á produción,
polo que se lle facilitan moito as oportunidades para adquirir e/ou alugar explotacións agrarias e
gandeiras.


Estamos a favor duns ingresos xustos en toda a cadea alimentaria e de
retornos sostibles.

Os agricultores e gandeiros gañan un bo ingreso e un retorno sobre o capital. Isto tamén é
válido para as cooperativas e o resto da agroindustria.


Desenvolvemos modelos de ingresos sostibles.

Os agricultores e gandeiros invisten nas explotacións en bos e innovadores modelos de
produción xeradores de ganancia, e a sostibilidade tamén se valora.
As cooperativas son parte activa fundamental da boa xestión da explotación.


Impulsados pola demanda dun mercado internacional cada vez máis
importante.

Os produtores traballan en función da demanda, polo que poderán responder con
flexibilidade ás demandas do mercado. Producen para o mercado galego, nacional e internacional,
pero tamén de nicho (quilómetro cero, ecolóxico,...) procurando que os alimentos se diferencien
por calidade e seguridade alimentaria.


A explotación familiar segue a ser a pedra angular da agricultura e
gandería galega.

Isto fai que as posibilidades de que a mocidade e as mulleres se fagan cargo dunha
explotación familiar (cada vez máis intensivas en capital) son cada vez máis altas.
Conectados á sociedade
Os produtores agrarios e gandeiros están no corazón da sociedade e teñen valor na
mesma. Fan negocios en Galicia, España e nunha Europa densamente poboada.
Os agricultores e gandeiros, coa axuda das cooperativas, xestionan unha gran parte da
superficie agrícola que é usada polo resto da sociedade galega e española para viaxar, vivir e
recrearse. O sector primario, as cooperativas e a industria agroalimentaria son conscientes da
responsabilidade que isto implica, polo que amosan o que realizan, a súa contribución a unha
sociedade máis aberta e transparente.
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Somos abertos e transparentes.

Cada agricultor e gandeiro contribúe á transparencia e visibilidade do sector. Nesta
Década, cada neno galego visita unha explotación agrícola e gandeira, unha cooperativa ou unha
agroindustria polo menos unha vez cada ano durante a escola primaria.


A integridade é fundamental.

Nesta Década pedimos contas a produtores agrarios, cooperativas e agroindustria cuxas
accións danen a imaxe do sector.


É visible o valor ante a Sociedade.

O sector primario, as cooperativas e a agroindustria somos visiblemente valiosos e
lideramos o campo da alimentación sa e sostible e o coidado da paisaxe e a natureza.


Traballamos xuntos.

Nesta Década os produtores, as cooperativas, a agroindustria, as ONGs e as escolas
traballamos xuntos para aumentar a conexión coa sociedade e os consumidores.
Clima, auga, chan e medio ambiente
Os sectores agrarios e gandeiros xestionan unha gran parte da paisaxe galega, polo que as
súas accións teñen un efecto sobre a auga, o aire e o chan, o medio ambiente e a paisaxe. Por iso,
asumen a súa responsabilidade na loita contra a crise climática, a calidade da auga, a diminución
da fertilidade do chan e a presión sobre a biodiversidade.
A Economía Circular no sector agroalimentario é clave. A produción primaria de Galicia,
xunto coas cooperativas e agroindustria, pensa e actúa na Economía Circular. Nesta Década
facemos unha importante contribución á saúde da auga, do chan, do medio ambiente e do clima
mediante solucións prácticas.


Os sectores primarios funcionan de forma circular.

Nesta Década as producións agrícolas gandeiras pechan de forma óptima o ciclo de
alimentación e xurros e o de fertilizado e tratamento fitosanitario á colleita, polo que a fertilización
de equilibrio é clave. Optamos por concentrados de Galicia e aproveitamos os fluxos residuais da
dieta humana.
Cada explotación amosa a eficiencia do uso de fertilizantes químicos e fitosanitarios e a
redución das perdas dos mesmos.


O sector primario e as cooperativas coidan do clima e do medio ambiente.

Nesta Década as explotacións, cooperativas e agroindustrias producen enerxía de forma
neutral e reforzan a súa contribución á solución da crise climática mediante o secuestro de máis
carbono no chan durante un longo período de tempo. Por tanto, nesta Década o sector primario,
as cooperativas e a agroindustria son líderes na redución de emisión de GEI.
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O sector primario de Galicia é sinónimo de aire, auga e chan sans.

Todas as explotacións aumentan a calidade das augas de regatos e ríos e do chan usado e
usan fertilizantes verdes que substitúen a unha parte importante dos fertilizantes usados
anteriormente.
O vacún ve a importancia dos pasteiros e coida que haxa suficientes pasteiros
permanentes. Aumenta considerablemente o contido de materia orgánica no chan e a calidade da
auga.
As aplicacións de fitosanitarios usan a última tecnoloxía na redución de volume de caldo e
de tratamentos, así como os tratamentos máis inocuos para a fauna, a biodiversidade, a auga, o
aire e o medioambiente.
A loita biolóxica ten cada vez máis presenza no agro.


As explotacións agrarias e gandeiras están comprometidas coa natureza.

Nesta Década cada explotación contribúe a aumentar a biodiversidade, aproveitando ao
máximo a diversidade e características climáticas das explotacións e das comarcas e vales de
Galicia.
Benestar animal


Dende o nacemento ata o matadoiro, benestar animal.

Os produtores gandeiros son responsables da saúde e do benestar dos seus animais dende
o nacemento dos mesmos ata o matadoiro. Fan este labor de produción con moito coidado,
incluído o aloxamento e a alimentación.
Todos recoñecen o crecente interese da sociedade pola saúde, o benestar e a visibilidade
dos seus animais. Por iso, todos son vixiantes de que traballan no bo coidado e na visibilidade dos
seus animais ante a sociedade.


O gandeiro é responsable da saúde e benestar dos seus animais.

A boa saúde e o benestar son fundamentais en todas as explotacións e os gandeiros fan
que isto sexa visible para a cidadanía. A mortalidade dos recen nados diminúe e a idade media das
vacas de leite é cada vez máis elevada.
O uso de antibióticos mantense por debaixo dos valores obxectivos oficiais e os programas
de controis específicos son usados para combater activamente as enfermidades animais
(zoonoses).


O pastoreo ao aire libre e a gandería extensiva forman parte do noso
agro.

O pastoreo ao aire libre é importante para todos os sectores gandeiros que o poidan
practicar, e é unha elección individual para a explotación. O pastoreo ao aire libre e a explotación
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en extensivo son recompensadas apropiadamente no prezo, pero nunca debe ser obrigatorio para
os demais.
Isto é de interese para todos os gandeiros. Xuntos acadaron estes obxectivos de
extensificación ao aire libre, o que fan cunha conciencia activa e máis incentivos. Todos os
produtores gandeiros contribúen á visibilidade dos animais.
Coñecemento, innovación e dixitalización
Os cambios na tecnoloxía, no mercado e na sociedade aceléranse, polo que os sectores
produtivos e transformadores seguen innovando para responder a estes cambios. É fundamental a
investigación independente e unha boa formación ou capacitación en consonancia coa crecente
diversidade das explotacións agrícolas e gandeiras e a evolución da sociedade, polo que se
fortalece o intercambio xeral de coñecementos a nivel práctico. Toda a cadea de valor inviste no
desenvolvemento de coñecementos prácticos.
Todo isto axuda a que o sector primario sexa accesible e atractivo para a mocidade e os
emprendedores agrarios.


Máis diversidade na formación
asesoramento e na investigación.

de

agricultores e gandeiros,

no

Xunto con outros, o sector primario inviste en investigación independente. A formación
agraria céntrase máis na diversidade dentro da produción agrícola e gandeira e nas cuestións
relacionadas coa sociedade.
As rutinas e os patróns fixos na formación resultan obsoletos. A dixitalización e
interconexión son clave.


O coñecemento entre as explotacións é compartido.

O coñecemento compártese máis activamente en cada sector produtivo, con formas
contemporáneas de sesións de aprendizaxe físicas e virtuais. Neste eido, as cooperativas son unha
canle de comunicación fundamental no sector.


O agricultor encárgase dos seus propios datos.

Os datos da explotación son de interese estratéxico para toda a cadea de valor. Os
produtores seguen tendo o control dos seus propios datos a pesar de que a cooperativa colabora
na súa elaboración.


Novas investigacións.

A investigación e a innovación están en liña coas ambicións comentadas. Isto require que
se faga investigación e innovación á iniciativa das explotacións, das cooperativas e no contorno da
Economía Circular en cada sector, así como a análise da importancia que ten para as producións
primarias a tendencia cara a unha maior cantidade de proteínas vexetais na dieta humana.
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Diversidade e iniciativa empresarial
O espírito empresarial axúdanos a movernos nun mundo que cambia cada vez máis rápido.
Nesta Década usamos a nosa diversidade produtiva como unha fortaleza, pois é unha
oportunidade empresarial para achegar á sociedade o que mellor se adapte a cada un e á súa
explotación.
Aprendemos das diferenzas e acadamos mellores resultados. A formación continua é parte
integrante da formación primaria.
Cada quen inviste na súa propia iniciativa empresarial, que ten cada vez máis variedade de
modelos de éxito. Isto fai que o sector sexa accesible e atractivo para a mocidade.


A diversidade como fortaleza do sector primario.

O sector primario valora e reforza a diversidade entre explotacións dun mesmo sector
produtivo e cada explotación contribúe de forma demostrable ao sector no seu conxunto.
A diversidade fai que o sector produtivo sexa atractivo para os novos agricultores e
gandeiros.


A agricultura e gandería requiren un aprendizaxe de por vida.

Todos os produtores invisten no desenvolvemento do seu espírito emprendedor. O
aprendizaxe lévase a cabo de diferentes xeitos que encaixan con diferentes tipos de explotacións
diversas.


Relación coa auga e co medio ambiente.

Todos os agricultores e gandeiros son responsables do ciclo completo de alimentación a
xurro, ou de sementeira e fertilizado a colleita, e traballan continuamente para mellorar a
eficiencia do mesmo.
Os círculos son pechados de xeito responsable, mirando máis alá de cada explotación.


Ampliación e intensificación.

Segue sendo posible que as explotacións agrarias e gandeiras medren en dimensión. O
tamaño da explotación vai encaixando na contorna (física e social).
Evítase o crecemento excesivo que chegue a converter Galicia nun continuo de
macrogranxas ou grandes explotacións produtivas.
O papel das organizacións perante produtores agrarios e gandeiros socios
Dende as cooperativas e AGACA vemos un futuro brillante para a agricultura e gandería. Os
agricultores e gandeiros representan ese futuro e temos unha conexión forte cos mesmos a través
das cooperativas. Temos unha comunicación clara entre agricultores e gandeiros e cooperativas e
colaboramos entre todos para que a produción primaria sexa visible para a sociedade.
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As cooperativas e AGACA xogan un papel claro, proactivo e crítico con esta visión.
Traballamos todos conxuntamente: sector primario, cooperativas e AGACA, así como cos
gobernos, partidos políticos e demais membros da cadea.



As cooperativas motivan, promoven e estimulan o sentido de pertenza
dos socios.

As cooperativas están ao servizo dos socios e fomentan a unión dos mesmos como un valor
clave para avanzar en proxectos e retos económicos.


As cooperativas e AGACA son o futuro do agro.

Destacaremos a importancia dos agricultores e gandeiros e das súas cooperativas
mantendo un vínculo estreito cos mesmos dende as cooperativas.
Os empresarios agrícolas, as mulleres e a mocidade reciben atención nas cooperativas e en
AGACA e teñen o seu espazo. Os que se quedan atrás no sector son axudados e atendidos, pero
non determinan o ritmo do colectivo.


As cooperativas e AGACA organizan a comunicación do agro.

Reforzan o lobby en Galicia e Madrid falando cunha soa voz, xestionando a comunicación
de forma proactiva cara aos medios e a sociedade, co apoio da experiencia.
Os directivos de cooperativas e os socios colaboran con orgullo na comunicación.


As cooperativas e AGACA conectan.

As cooperativas e AGACA temos desenvolta unha potente rede de comunicación social
traballando cos partners do sector (asociacións, organizacións...) e de fóra do sector. Facémolo
con actitude crítica positiva para facer real esta visión do sector. As cooperativas e AGACA estamos
atentos á recepción de sinais do sector e da contorna.


As cooperativas e AGACA identifícanse co que din.

As Asembleas e os Consellos Reitores traducen esta visión en estratexia. Anualmente fan
unha revisión e avaliación dos progresos e esforzos.
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07 ESTRATEXIA 2020-2030
Para o deseño da estratexia co cooperativismo agroalimentario galego co horizonte 2030
establecemos dous niveis de deseño e despregamento da estratexia:
1. A estratexia transversal para o cooperativismo agrario galego.
2. A estratexia para os sectores produtivos activos no cooperativismo agrario
galego.
7.1 Estratexia transversal para o cooperativismo agrario galego
Esta estratexia identifica os retos de futuro compartidos por todo o sector cooperativista,
independentemente do sector produtivo no que se estea operando.
7.1.1 Eixos estratéxicos e Obxectivos estratéxicos
Para o deseño da estratexia co cooperativismo agroalimentario galego co horizonte 2030
identificamos os seguintes eixos estratéxicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sostibilidade económica.
Sostibilidade social.
Sostibilidade medioambiental.
Recoñecemento social e comercial do cooperativismo agroalimentario.
Recoñecemento das administracións públicas ao cooperativismo agroalimentario.
Transformación dixital do cooperativismo agroalimentario.

A continuación, para cada un deles, apuntamos os obxectivos estratéxicos que se
deberán acadar para obter os resultados esperados na estratexia.
Sostibilidade económica
1.
2.
3.
4.
5.

Avanzar na intercooperación empresarial e a integración de cooperativas.
Avanzar na profesionalización e desempeño empresarial das cooperativas.
Mellorar a efectividade do goberno cooperativo.
Mellorar as relacións económicas das cooperativas cos socios.
Incrementar o investimento en I+D+i.

Sostibilidade social
1. Contribuír significativamente ao desenvolvemento do medio rural.
2. Actuar sobre o abandono de terras e explotacións agrarias e gandeiras.
3. Incrementar significativamente a presenza de persoas novas na base social e nos
órganos de goberno das cooperativas.
4. Incrementar significativamente a presenza de mulleres na base social e nos órganos
de goberno das cooperativas.
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Sostibilidade medioambiental
1. Desenvolver medidas ambientais que favorezan o modelo cooperativo.
2. Fomentar prácticas que favorezan a economía circular, a bioeconomía e a utilización
de enerxías renovables.
3. Utilizar maquinaria e equipamentos máis respectuosas co medio ambiente.
4. Contribuír dende o modelo cooperativo a formas sostibles de produción
agroalimentaria.
Recoñecemento social e comercial do cooperativismo agroalimentario
1. Comunicar para que a cidadanía recoñeza o valor económico, social e
medioambiental do cooperativismo agroalimentario.
2. Promover procesos para que as instancias involucradas no cooperativismo agrario
galego recoñezan e desenvolvan o seu valor económico, social e medioambiental.
3. Fomentar os valores cooperativos nos itinerarios formativos dos diferentes niveis
educativos.
4. Monetizar o valor social do cooperativismo agrario galego.
5. Crear unha marca/selo/label certificable de produto cooperativo.
Recoñecemento das administracións públicas ao cooperativismo agroalimentario
1. Lograr o recoñecemento específico do cooperativismo agroalimentario no Plan
Estratéxico Español de aplicación da PAC 2022-2027 e no futuro PDR de Galicia.
2. Lograr un marco normativo que outorgue seguridade xurídica para o
desenvolvemento da actividade.
3. Lograr o recoñecemento de cooperativas como organizacións de produtores (OPs).
4. Conseguir a efectiva aplicación do principio de reciprocidade na entrada de
produtos de países terceiros.
5. Lograr o desenvolvemento de medidas públicas de apoio á integración cooperativa.
6. Contribuír a incorporar á Economía Social dentro da interlocución e dialogo social.
7. Impulsar cambios normativos na fiscalidade do cooperativismo agroalimentario.
8. Obter o recoñecemento dos servizos cooperativos de asesoramento
agroalimentario.
9. Incorporar á mocidade e ás mulleres no sector agroalimentario e cooperativista.
10. Lograr apoio das administracións públicas ao marca/selo/label certificable de
produto cooperativo.
Transformación dixital do cooperativismo agroalimentario
1. Incorporar á estratexia comercial das cooperativas agroalimentarias as plataformas
comerciais dixitais.
2. Impulsar a incorporación de tecnoloxías TIC en procesos industriais e de xestión de
explotacións.
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7.1.2 Obxectivos estratéxicos e Accións estratéxicas
Neste apartado achegamos unha explicación de cada Obxectivo estratéxico, para os
describimos os seguintes elementos:





Cales son as Accións estratéxicas que entendemos que o cooperativismo agrario
galego debería desenvolver para acadar cada obxectivo estratéxico.
A descrición das accións estratéxicas, inclusión de referencias e apuntes de
indicadores xenéricos que se poidan ter en conta para realizar seguimento do
progreso do desenvolvemento do obxectivo.
A concreción de cal debe ser a contribución específica de AGACA para o
desenvolvemento do obxectivo.

No propio documento incorporamos unha identificación dos obxectivos estratéxicos de cada
Estratexia que se consideran prioritarios para o ciclo estratéxico 2020-202327.

27

negrita.

Os obxectivos estratéxicos que se consideran prioritarios para o ciclo estratéxico 2020-2023 están sinalados en cursiva e
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01

Avanzar na intercooperación
empresarial e a integración
de cooperativas.

Obxectivo estratéxico

Accións estratéxicas

06 Creación de ferramentas financeiras públicas de
apoio en Galicia para os procesos de integración.

05 Proxectos integradores que aumenten a
captación de valor engadido con produtos
innovadores, mellor comercialización, diferenciación,
avance na cadea de valor..., orientando as producións a
clientes e consumidores.

04 Plan de Integración Intersectorial ou transversal
entre sectores diferentes.

03 Plan de Integración Sectorial para os sectores
que traballan con produtos menos diferenciables e de
moito volume: leite, carnes (vacún, porcino, coello,
pensos...).

02 Identificación dos sectores e oportunidades,
(con predominio dos diferenciados e especializados, e as
actividades especiais nos grupos cooperativos) onde
proceden accións de integración de tipo
colaborativo, empresas participadas ou joint venture.
(Exemplos: Exportación compartida, produción de
nicho...).

01 Impulso á diversificación das explotacións
agrogandeiras mediante a colaboración entre
cooperativas de subsectores diferentes.

Estratexia de sostibilidade económica

Reclamación constante e periódica ás autoridades
competentes da necesidade de apoio financeiro aos
procesos de intercooperación e integración
cooperativa.
Desenvolvemento de ferramentas financeiras: liñas
de axuda, destinatarios, importes orzamentarios...
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Plan de Integración Sectorial: definición de número
recomendable de grupos cooperativos por
subsectores, segundo plan sectorial...
Traslado periódico ás cooperativas máis acaídas a
estes procesos as recomendacións de integracións
eficientes e competitivas.
Plan de Integración Intersectorial.
Accións periódicas de promoción da integración
intersectorial ou transversal entre diferentes
sectores.
% de liquidacións dos produtos comercializados dos
socios por encima das liquidacións medias galegas.













Listado de posibles integracións de tipo colaborativo
e desenvolvemento de varios proxectos
colaborativos ou joint venture.







Listado de oportunidades produtivas onde a
colaboración entre cooperativas é posible.



Descrición, referencias, indicadores

Colaboración en cooperación coas entidades socias
do Plan de Integración Sectorial e o Plan de
Integración Intersectorial.
Xestión ante as autoridades dos apoios financeiros
aos procesos de intercooperación e integración.

Información e promoción de actividades e
estratexias empresariais de transformación de
maior captación de valor engadido de cada
momento.

Fomento e promoción nos medios de comunicación
propios dos diferentes procesos de integración
intersectorial e os seus logros e beneficios.

Ter á disposición das cooperativas técnicos para o
asesoramento e acompañamento dos procesos de
integración que o demanden.

Defensa pública e social da importancia que para
determinados sectores e actividades agroindustriais
ten a integración para mellorar eficiencia e
rendibilidades das cooperativas e das explotacións
das súas persoas socias.
Promoción, fomento e asesoramento a proxectos
colaborativos, con medio propios ou solicitando
apoio ás administracións, e divulgación dos seus
resultados.

Contribución de AGACA
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02

Avanzar na
profesionalización e
desempeño empresarial das
cooperativas.

Obxectivo estratéxico

07 Convenios compartidos das cooperativas
galegas con entidades especializadas en
cooperativismo para a formación de reitores e
dirixentes.

06 Programa Anual de Viaxes Técnicas de Estudo a
cooperativas exemplares en Galicia, España e
Internacionais.

05 Plan de Fomento da Planificación Estratéxica
nas cooperativas agrarias.

04 Plan de Fomento de Presenza da figura do
Reitor Externo especializado.

03 Impulso ao desenvolvemento da capacitación
das funcións comerciais das cooperativas para
asegurar a internacionalización.

02 Impulso ao desenvolvemento da capacitación
das funcións xerenciais das cooperativas para
asegurar a excelencia na xestión empresarial.

01 Plan de mellora da cualificación profesional dos
socios, reitores e dirixentes das cooperativas.

Accións estratéxicas











Avance xeral das cooperativas na cadea de valor
agroalimentaria: transformación, venda local e
venda estatal incluso no canal retail.
Incremento das exportacións dos produtos menos
diferenciados: leite, carnes ...
Incorporación de reitores externos en 5
cooperativas para 2030.
Incorporación da Planificación Estratéxica nas
cooperativas con máis de 30 traballadores.
Reitores e dirixentes de cooperativas participan no
Programa.

Convenios de formación de reitores e directivos.
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Incremento na xeración de resultados nas
cooperativas que posibilitan mellores liquidacións e
retornos.







Disposición das cooperativas a formar e cualificar
aos seus reitores, unha vez elixidos.
Financiamento público suficiente dispoñible para
que sexa posible a formación cooperativa de socios,
reitores e dirixentes.



Descrición, referencias, indicadores

Fomento da formación de calidade e promoción da
especialización da formación para atender as
necesidades formativas reais das cooperativas.
Dispoñer en AGACA de ferramentas TIC para a
formación en cooperativismo.

Impulso nos medios de comunicación de AGACA
dunha cultura empresarial efectiva con estratexias
claras e xestión eficiente e busca de financiamento
para a mesma.

Ter á disposición das cooperativas técnicos propios
para unha planificación estratéxica básica.

Fomento e promoción de actividades de
comercialización conxuntas (feiras, misións
comerciais...).
Facilitación de contactos e relacións co canal retail e
defensa do cooperativismo nos canais de
alimentación.
Fomento da profesionalización e da calidade en
postos de dirección e do bo funcionamento dos
consellos reitores.

Oferta básica de formación para socios e reitores de
cooperativas.
Defensa e demanda ás administracións públicas de
financiamento para formación.
Dispoñer de Técnicos Especializados con capacidade
de impartir formación cooperativa a socios e
reitores de cooperativas.
Divulgación e fomento constante da necesidade
dunha boa xestión cooperativa.

Contribución de AGACA
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03

Mellorar a efectividade do
goberno cooperativo.

Obxectivo estratéxico

07 Elaboración dun catálogo de boas prácticas de
goberno cooperativo.

06 Institucionalización da compensación económica
aos reitores de cooperativas comprometidos con
dedicación ás tarefas cooperativas.

05 Mellora do apoderamento na Lei de
Cooperativas dos Consellos Reitores para axilizar
os procesos de toma de decisións cando non
supoñan unha alteración substancial do patrimonio da
entidade e da actividade cooperativizada

04 Avance na dixitalización dos procesos de
xestión societaria: participación de socios en consellos
reitores e asembleas e reunións dixitais...

03 Plan para que as persoas socias activas
participen e teñan o dominio sobre a sociedade: voto
proporcional ponderado, rexistro de inactivos...

02 Plan de incremento da presenza de mulleres
nos Consellos Reitores.

01 Plan de incremento da presenza da mocidade
nos Consellos Reitores.

Accións estratéxicas

Implantación na maioría dos estatutos do voto
ponderado ata que sexa relevante a presenza nas
cooperativas importantes.
Activación do rexistro de persoas socias inactivas e
aplicación nos estatutos do maior número de
cooperativas.
As cooperativas agroalimentarias con elevado
número de socios celebran asembleas dixitais ou
combinan a asemblea presencial coa asemblea
dixital.
% de cooperativas con apoderamentos para os
consellos reitores.
Cooperativas máis axilmente gobernadas.
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Catálogo de boas prácticas de goberno cooperativo.






Compensación pola alta dedicación ao cargo de
reitores en activo.

















Desenvolvemento da paridade nos Consellos
Reitores.






Incorporación da mocidade nos Consellos Reitores
(menores de 40 anos).



Descrición, referencias, indicadores

Fomento da boa gobernanza nas cooperativas:
asesoramento, orientación e acompañamento.
Plan de fomento da Mocidade nos consellos reitores
das cooperativas agroalimentarias.

Fomento da responsabilidade na toma de decisión
dos consellos reitores.

Especial seguimento á lexislación cooperativa (Lei e
Estatutos) para que avance coas necesidades das
cooperativas.

Asesoramento e acompañamento nos procesos de
dixitalización societaria.

Promoción dunha cultura cooperativa sostible, con
mirada estratéxica, comprometida e ambiciosa cos
socios produtores, con consideración e respecto aos
inactivos.

Mulleres.

Programa de formación de socias para o
desempeño de responsabilidades de goberno
cooperativo.
Plan de fomento da Igualdade de Oportunidades
nas cooperativas: impulso da asociación Nós, as

Impulso e promoción da mocidade nas cooperativas
e visibilización da mesma.

Contribución de AGACA

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

04

Mellorar as relacións económicas
das cooperativas cos socios.

Obxectivo estratéxico

06 Incentivación de produtores innovadores e
competitivos.

05 Incentivación de producións específicas
orientadas ao mercado e ao consumidor.

04 Accións encamiñadas ao aseguramento da
liquidez das explotacións socias.

03 Incremento do valor patrimonial das achegas ao
capital social.

02 Deseño e implantación de novos modelos de
liquidación que respondan ás necesidades dos
socios actuais e novos colectivos de potenciais socios.

01 Accións para poñer en valor e visibilizar a
actividade cooperativizada.

Accións estratéxicas











Implantación de liquidacións que incentiven a
fidelidade dos socios, a calidade das producións
entregadas e o compromiso de futuro dos mesmos.
Disposición de modelos de aplicación de resultados
que garantan o incremento das achegas ao capital
social.
Disposición de estudos e propostas encamiñadas ao
aseguramento de rendas.
Incorporación nas cooperativas de Plans
relacionados con novos nichos de mercado e novas
producións.
Incorporación nas cooperativas de incentivos
dirixidos ás persoas socias innovadoras.
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Desenvolvemento de diferentes modelos de
liquidación.



Descrición, referencias, indicadores

Divulgación de casos de éxito de produtores e
cooperativas innovadoras e competitivas.

Fomento da solvencia e capitalización das
cooperativas para soportar situacións críticas que
posibiliten o avance no aseguramento da liquidez
das explotacións.
Accións de divulgación de producións específicas
orientadas ao mercado.

Fomento e promoción de cooperativas solventes e
ben capitalizadas.

Realización de accións de asesoramento e de
divulgación e difusión de liquidacións que impulsen
a fidelización dos socios e valoricen o papel da
cooperativa.

Actividades de difusión de casos de éxito.

Contribución de AGACA

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

05

Incrementar o investimento en
I+D+i.

Obxectivo estratéxico

07 Fomento da investigación independente.

06 Aproveitamento de recursos públicos de
administracións europeas, nacionais e autonómicas.

05 Creación de grupos de cooperación para a
innovación formado por cooperativas e outros grupos
de interese.

04 Promoción dos investiemntos en innovación para
a sostibilidade das explotacións.

03 Incremento do número de cooperativas que fan
innovación de procesos e/ou de produtos
orientadas ao mercado.

02 Formación nas cooperativas para a transferencia
científica e tecnolóxica.

01 Fomento da diversidade na produción agrícola.

Accións estratéxicas











Máis do 50% das cooperativas desenvolverán a
innovación de procesos e produtos.

Disposición de fincas experimentais, campos de
ensaio ... de mellora de explotacións.
Disposición de foros para a innovación colaborativa.

Todas as cooperativas terán acceso aos fondos de
innovación.
Acordos de desenvolvemento con centros de I+D+i
independentes das casas comerciais de
subministracións.
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Maior volume de actividades de transferencia
tecnolóxica nas explotacións.







Grao de incorporación de producións con
estratexias produtivas diferenciadas.



Descrición, referencias, indicadores

Facilitación de contactos con centros independentes
e propostas a estes das necesidades de I+D+i das
cooperativas e explotacións.

Información de axudas de I+D+i.
Participación como xestores nas actividades de
innovación das pequenas e medianas cooperativas.

Facilitación de contactos de grupos de I+D+i de
universidades e centros tecnolóxicos.
Información continua das axudas da UE, do Estado
e da Xunta de Galicia e de foros para a innovación.

Divulgación, asesoramento, promoción e fomento
das innovacións para a sostibilidade das
explotacións.

Participación de AGACA nos foros de innovación,
tipo clúster, de interese das cooperativas en apoio
das actividades de I+D+i das mesmas.

Divulgación dos casos de éxito.

Información e asesoramento, así como divulgación
dos casos de éxito.

Contribución de AGACA

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

01

Contribuír
significativamente ao
desenvolvemento do medio
rural.

Obxectivo estratéxico

Accións estratéxicas

05 Incremento do desenvolvemento de servizos
dirixidos a cubrir necesidades non agrarias da
contorna social na que se asentan as cooperativas.

04 Participación das cooperativas como axente específico
nos grupos de acción local (GAL) e/ou grupos de
desenvolvemento rural (GDR).

03 Desenvolvemento do concepto legal de
“Cooperativa Rural”.

02 Apoio para o desenvolvemento de actividades
económicas complementarias para a posta en valor
do medio rural ante a cidadanía urbana.

01 Accións individuais, colaborativas e/ou de apoio
institucional cara á mellora dos servizos rurais:
polígonos industriais, enerxía eléctrica, acceso a TIC,
acceso a gas natural ...

Estratexia de sostibilidade social

Incremento da presenza das cooperativas en
actividades non agrarias: atención a maiores,
infancia e poboación vulnerable, festas populares e
de produto, atención a emerxencias sociais e
colectivos vulnerables (Banco de Alimentos, Cruz
Roxa, Cáritas...)...
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Maior número de cooperativas presentes en
actividades relacionadas coa economía rural:
comercialización da enerxía e carburantes,
agrotendas...
A maioría das Cooperativas estarán presentes nos
GDRs da súa contorna.










Incremento da apertura das cooperativas a visitas
da poboación, a actividades turísticas, a
degustacións ...







Incremento de cooperativas involucradas en accións
de desenvolvemento de servizos do rural.



Descrición, referencias, indicadores

Fomento e divulgación das actividades non agrarias.
Divulgación, defensa e promoción ante a sociedade
do valor social das cooperativas agroalimentarias.

Reclamacións ante as administración dun espazo
para as cooperativas agrarias nos GDR e na política
de fomento rurais.

Defensa e divulgación das cooperativas agrarias
abertas á economía rural.

Fomento do recoñecemento das cooperativas como
Economía Social no Medio Rural e difusión da
mesma.

Incidencia política e social para que o medio rural
conte con servizos que permitan a fixación de
poboación nova e o benestar social no territorio.

Contribución de AGACA

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

02

Actuar sobre o abandono de
terras e explotacións agrarias e
gandeiras.

Obxectivo estratéxico

05 Impulso das CUMAs e Parques de Maquinaria.

04 Prestación de apoios para o desenvolvemento de
procesos de remuda na titularidade de explotación e
incorporación de profesionais que se queren
incorporar ao medio rural.

03 Promoción do emprendemento cooperativo na
produción, nomeadamente de persoas novas e
mulleres.

02 Prestación de apoios para o incremento da
superficie agraria dedicada a labores agrícolas e
gandeiras dos socios.

01 Creación da Sección de Cultivos nas cooperativas
coa finalidade de impulsar dende as mesmas: os
polígonos agrarios, as cooperativas de explotación
comunitaria, a fusión de explotacións e a mellora de
rendas da actividade dos socios.

Accións estratéxicas





Maior presenza das cooperativas nos procesos de
substitución xeracional.

Dispoñer de máis CUMAs e Parques de Maquinaria
operativos en Galicia e con máis servizos e máis
máquinas ao servizo das explotacións.
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Incremento de novas explotacións con titularidade
de mulleres e de persoas mozas.









Incremento dos técnicos dedicados a estas tarefas
agrícolas e de xestión da terra.







Incremento do número de cooperativas con sección
de cultivo e/ou actividades asimilables á mesma.
Actuacións de cooperativas encamiñadas ao
incremento da superficie agraria cultivada pola
cooperativa ou polos socios da mesma.



Descrición, referencias, indicadores

Promover e defender que as CUMAs e Parques de
maquinaria xogan un papel facilitador na mobilidade
de terras.

Divulgación de casos de éxito de intervención de
cooperativas.

Incidencia política para lograr unha axeitada
mobilidade da terra agrícola, especialmente da
abandonada.
Prestación de apoios e asesoramento para o
incremento da superficie dedicada a labores
agrícolas e gandeiras.
Impulso de sistemas de detección de terras
agrícolas abandonadas e posta en coñecemento das
cooperativas.
Divulgación para o fomento de casos de éxito.

Impulsar o liderado do cooperativismo nos sistemas
de xestión de terras, especialmente as
abandonadas, en seccións de cultivo ou explotación
en común.

Contribución de AGACA
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03

Incrementar significativamente a
presenza de persoas novas na
base social e nos órganos de
goberno das cooperativas.

Obxectivo estratéxico

06 Creación dunha rede de mocidade cooperativista
con encaixe orgánico en ámbitos de decisión da
cooperativa.

05 Establecemento de fórmulas de acceso e
financiamento que faciliten as achegas ao capital
social.

04 Acompañamento en procesos de cambio de
titularidade de explotacións a favor de persoas
novas.

03 Apoio á xestión de procesos de sucesión ou
cesión de dereitos entre persoas socias que faciliten o
acceso a terras e a comercialización da produción.

02 Visibilización e posta en valor dos retornos
cooperativos e dos xerados polas explotacións
agroalimentarias.

01 Difusión dos valores do cooperativismo entre a
mocidade.

Accións estratéxicas











Maior valor e prestixio social da actividade
agrogandeira na xuventude rural.

Técnicos responsables dos apoios á mocidade nas
cooperativas.

As cooperativas dispoñen dun grupo de mocidade
cooperativa.

Presenza nas cooperativas dun plan específico para
facilitar financeiramente a incorporación de socios.

O 15% das cooperativas desenvolven actividades
periódicas coa mocidade.
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Maior nivel de coñecemento das cooperativas e o
seu funcionamento entre a mocidade.



Descrición, referencias, indicadores

Fomento e impulso de redes de relación da
mocidade cooperativista galega coa de España e da
UE.

Loita pola incentivación con recursos públicos
dispoñibles para a incorporación da mocidade ás
cooperativas.

Divulgación de casos de éxito.

Divulgación e difusión das actuacións de éxito das
cooperativas neste ámbito.

Programas de promoción da mocidade no sector do
cooperativismo agroalimentario: comisión da
mocidade, actividades coa mocidade, xornadas
específicas, formación especial, viaxes ...
Divulgación de casos de éxito de mocidade agraria
e gandeira feliz no desempeño da actividade.

Contribución de AGACA
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04

Incrementar significativamente a
presenza de mulleres na base
social e nos órganos de goberno
das cooperativas.

Obxectivo estratéxico

07 Creación dunha rede de mulleres cooperativistas
con encaixe orgánico en ámbitos de decisión.

06 Acompañamento nos procesos de cambio de
titularidade de explotacións a favor de mulleres.

05 Incremento da presenza de mulleres na base
social das cooperativas.

04 Incremento da presenza de mulleres socias nos
órganos de goberno das cooperativas

03 Apoios para a participación activa e efectiva das
mulleres socias nas cooperativas e nos consellos
reitores.

02 Incremento da implantación de plans de igualdade
nas cooperativas, tanto no ámbito laboral como no
social.

01 Difusión dos valores do cooperativismo entre
as mulleres do medio rural.

Accións estratéxicas









Incremento do actual 22% de mulleres nos
consellos reitores ata igualar ao 45% de mulleres
socias.
Incremento do 45% ao 50% de presenza de
mulleres na base social das cooperativas.
As cooperativas galegas seguen a liderar en España
a porcentaxe de mulleres socias de cooperativas.
Persoas con coñecementos na materia encargadas
nas cooperativas desta función.
Participación das mulleres socias das cooperativas
nos foros da administración pública de Igualdade.
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Desenvolvemento de apoios e estratexias das
cooperativas para a conciliación familiar e persoal.







Plans de igualdade en cooperativas de tamaño
social medio.









Incremento das actividades de apoderamento con
mulleres socias programadas polas cooperativas.



Descrición, referencias, indicadores

Fomento e impulso de redes de relación das
mulleres cooperativistas galegas coas de España e
da UE.

Apoio para o desenvolvemento da Asociación de
directivas de cooperativas Nós, as mulleres que se
promoveu dende AGACA.
Busca, activación e incentivación con recursos
públicos da incorporación de mulleres ás
cooperativas.
Divulgación e difusión das actuacións de éxito das
cooperativas neste ámbito.

Desenvolver programas de promoción e de
empoderamento das mulleres no sector do
cooperativismo agroalimentario.

Asesoramento específico para a participación activa
e efectiva das mulleres nas cooperativas.
Divulgación de casos de éxito.

Asesoramento e acompañamento técnico.

Impulso á visibilidade e participación das mulleres
nas cooperativas.

Contribución de AGACA
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Desenvolver medidas
medioambientais que favorezan
ao sector do cooperativismo
agroalimentario.

Fomentar prácticas que
favorezan a economía
circular, a bioeconomía e a
utilización de enerxías
renovables.

01

02

Obxectivo estratéxico

04 Impulso e implantación do uso e aplicación de
fitosanitarios respectuosos co medio ambiente.

03 Implantación de servizos de fertilización de
equilibrio eficiente no uso de fertilizantes químicos e a
promoción da extensión dos fertilizantes verdes.

02 Promoción de iniciativas para a redución de
emisións de gases de efecto invernadoiro e amoníaco.

economía circular, bioeconomía, eficiencia
enerxética e utilización de enerxías renovables de
tipo colectivo, ás que poidan adherirse as persoas socias.

01 Deseño e posta en marcha de solucións de

03 Deseño e desenvolvemento práctico de ecoesquemas e/ou medidas agroambientais de tipo
colectivo nas cooperativas.

02 Coñecemento e aplicación de solucións aos
requisitos medioambientais dos socios.

01 Toma de conciencia das cooperativas de que
son parte da solución dos problemas medio
ambientais que abordan os seus socios.

Accións estratéxicas

Estratexia de sostibilidade medioambiental

Esquemas e medidas agroambientais de tipo
colectivo desenvoltas en todas as produción
afectadas polas normativas.
Exemplos prácticos e viables de reciclaxe colectivo
de residuos das explotacións.
Exemplos de negociación e xestión da enerxía de
xeito colectivo.
Instalacións Colectivas de enerxías renovables.
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Servizo de asesoramento ás persoas socias sobre
uso e aplicación de fitosanitarios.









Balances de nutrientes realizado dende as CUMAs e
Parques de Maquinaria.
Servizo de asesoramento ás persoas socias sobre
fertilización equilibrada.






As cooperativas actúan colectivamente na redución
de gases efecto invernadoiro.













Fidelización e atracción de novos socios polas
solucións medioambientais que ofrecen as
cooperativas.







As cooperativas xestionan solucións
medioambientais das persoas socias.



Descrición, referencias, indicadores

Reclamación de apoios institucionais para os
investimentos de adaptación medioambiental das
explotacións e cooperativas.

Seguimento, información e formación, con especial
atención ás liñas de traballo e de investimento dos
plans sectoriais da PAC de tipo medioambiental.
Asesoramento técnico e aconsellamento.

Defensa ante a sociedade da imaxe dun
cooperativismo comprometido con solucións
medioambientais e protector do medio ambiente.

Divulgación, fomento e promoción de prácticas que
favorezan a economía circular, a bioeconomía, a
eficiencia enerxética e a utilización de enerxías
renovables de tipo colectivo.
Asesoramento técnico e aconsellamento.

Asesoramento ás cooperativas sobre cálculos de
emisións e certificacións medioambientais e de
benestar animal.
Divulgación de casos de éxito.
Divulgación e fomento de solucións colectivas ce
éxito das cooperativas aos retos medioambientais.

Información e asesoramento a disposición das
cooperativas sobre as solucións colectivas.

Contribución de AGACA

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

Utilizar maquinaria e
equipamentos máis respectuosos
co medio ambiente.

Contribuír dende o modelo
cooperativo a formas
sostibles de produción
agroalimentaria.

03

04

Obxectivo estratéxico

04 Impulso ás posibilidades dos pastos de montaña
para uso colectivo das persoas socias.

03 Protección e apoio aos produtores socios que
aposten pola agricultura e gandería extensiva, o
pastoreo e a produción ecolóxica.

02 Promoción da conservación da paisaxe e os
recursos agrarios e naturais.

01 Promoción de explotacións que aumenten a
biodiversidade.

03 Implantación dun sistema de penalización
económica para os servizos de maquinaria menos
respectuosos co medio ambiente.

02 Uso habitual e asesoramento mediante TICs de
programas de redución de emisións en maquinaria.

01 Incremento de CUMAs e Parques de Maquinaria
con maquinaria eficiente que respecte o medio ambiente.

Accións estratéxicas












Nivel de coñecementos dos socios do impacto
ambiental das máquinas, dos traballos agrícolas e
dos tratamentos.
Xestións para a valorización comercial das prácticas
de biodiversidade das persoas socias.
Impulso do turismo agrario ligado á paisaxe, ás
prácticas agrarias, á natureza...
Sistemas de liquidación ás persoas socias que non
primen en exceso o volume en detrimento das
producións extensivas.

Incremento das cooperativas con actividades en
pastos de montaña.
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Seguimento e control de emisións da maquinaria
propia e dos traballos individuais da explotación.









Baixada da variable de emisión por hectárea
cultivada, quilo de carne ou hortaliza, litro de leite
ou viña ...



Descrición, referencias, indicadores

Divulgación, fomento, formación e promoción da
contribución das cooperativas ás formas de
produción avanzadas e sostibles por parte dos seus
agricultores e gandeiros asociados, como a
produción ecolóxica, integrada, e o uso de técnicas
de control integrado e biolóxico de pragas de forma
colectiva.
Divulgación de casos de éxito.
Acompañamento e asesoramento.

Asesoramento cualificado ás cooperativas e
explotacións que aposten pola biodiversidade,
agricultura e gandería extensiva, o pastoreo e a
produción ecolóxica.
Divulgación de casos de éxito.
Acompañamento e asesoramento.

Divulgación, fomento e promoción do uso de
maquinaria e equipamentos respectuosos co
medio ambiente.
Demanda ás administracións de apoios públicos
para investimentos.
Asesoramento no cálculo de pegada de carbono e
emisións de Gases Efecto Invernadoiro (GEI), así
como o análise do ciclo de vida das producións
galegas.
Formación dos técnicos de cooperativas e persoas
socias na redución de emisións.
Divulgación de boas prácticas.

Contribución de AGACA
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01

Comunicar para que a
cidadanía recoñeza o valor
económico, social e
medioambiental do
cooperativismo
agroalimentario.

Obxectivo estratéxico

06 Plan de achegamento das cooperativas aos
escolares.

05 Impulso á comunicación externa e portas
abertas das cooperativas a sociedade.

04 Plans de Difusión Externa dos valores e principios
do cooperativismo e a contribución aos ODS.

03 Impulso, mostra e difusión do valor e orgullo da
contribución social ao país da produción
agrogandeira e do cooperativismo agroalimentario.

02 Consolidación do recoñecemento como sector
estratéxico e esencial para a sociedade.

01 Coordinación no sector agroalimentario para a posta
en valor da contribución social e importancia da
actividade agroalimentaria.

Accións estratéxicas

Estratexia de mellora do recoñecemento social e comercial



Aplicación nas cooperativas de ferramentas de
medición de valores e de contribución aos ODS.
Participación das cooperativas na difusión externa.
Programación de visitas guiadas habituais a
cooperativas agrarias galegas.
Escolares galegos visitan cooperativas agrarias e
explotacións agrogandeiras.







114



Recoñecementos públicos na sociedade dos
produtores agrogandeiros, así coma das propias
cooperativas.







Recoñecemento da agrogandería como un sector
estratéxico esencial.













Creación e disposición de sistemas compartidos pola
cadea alimentaria para a medición e difusión da súa
contribución social.



Descrición, referencias, indicadores

Proposta e definición de programas e métodos para
a coordinación e xestión proactiva nos colexios
sobre a agrogandería e o cooperativismo
agroalimentario.

Desenvolver programas conxuntos de visitas de
cidadáns ás cooperativas galegas.
Divulgación e fomento de casos de éxito.

Impulso e transmisión do valor esencial e
estratéxico deste sector, co obxectivo de que o
consumidor valore a necesidade de pagar un prezo
xusto polos alimentos e manter vivo o tecido
produtivo.
Impulso e visibilización nos medios propios e TICs
de AGACA dos valores e principios do
cooperativismo e a contribución aos ODS.

Contribución cos medios propios á visibilización e ao
valor da produción primaria en Galicia, fomentando
o orgullo pola mesma.
Orientación, consello e formación ás cooperativas
na profesionalización da comunicación externa.
Defensa ante a sociedade en xeral da importancia
da agrogandería como sector clave (económico,
social, ambiental) para Galicia.

Contribución de AGACA
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02

01 Mostra e difusión entre as persoas socias do
valor e orgullo que supoñen as cooperativas
agroalimentarias na estruturación económica e social do
país.

Promover procesos para que
as instancias involucradas
no cooperativismo
agroalimentario galego
recoñezan e comuniquen o
seu valor económico, social
e medioambiental.

06 Oferta integral de servizos e de profesionais ás
persoas socias para a mellora da eficiencia produtiva
e a xestión, a trazabilidade e a seguridade
alimentaria.

05 Creación e posta en marcha aplicacións de TIC
e APPs con información dirixida aos socios.

04 Reforzo do papel dos técnicos das cooperativas
como transmisores da adaptación á lexislación, ao
mercado e á mellora da súa calidade de vida

03 Capacitación de profesionais e directivos en
procesos de comunicación externa e interna.

02 Plan de Difusión Interna (grupos de interese do
cooperativismo agrario galego: contorno familiar,
comunidade...) dos valores e principios do
cooperativismo e a contribución aos ODS.

Accións estratéxicas

Obxectivo estratéxico










Toma de conciencia da importancia da
comunicación nas cooperativas.
Oferta de formación dirixida a reitores e directivos
sobre comunicación.
As persoas socias das cooperativas logran mellores
niveis de cumprimentos legais obrigatorios

Desenvolvemento de TIC.

Incremento sensible dos servizos de calidade á
disposición dos cooperativistas e recoñecemento
dos mesmos.
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Comunicacións periódicas das cooperativas aos
socios.







Incremento da autoestima das persoas socias por
ser agricultores e gandeiros e membros de
cooperativas.



Descrición, referencias, indicadores

Divulgación das boas prácticas e casos de éxito.

Dinamización da rede de observación, estudos e
xeración de coñecemento do sector cooperativo
agroalimentario galego.

Divulgación das boas prácticas e casos de éxito.
Asesoramento e acompañamento aos técnicos das
cooperativas.

Asesoramento técnico e formativo, así como
acompañamento nas tarefas de comunicación cos
socios.

Orientación, consello e formación ás cooperativas
na profesionalización da comunicación interna.

Comunicación e traslado do carácter esencial do
cooperativismo e a necesidade de reclamar un
prezo xusto polo produtos e o mantemento do
medio rural, as tradicións e costumes.

Contribución de AGACA
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Fomentar os valores
cooperativos no ámbito da
educación.

Monetizar o valor social do
cooperativismo agrario galego.

03

04

Obxectivo estratéxico

03 Aplicación da Monetización do Valor Social das
Cooperativas como ferramenta de referencia para
resaltar o seu papel esencial no sector agroalimentario.

02 Disposición de Ferramentas de Monetización do
Valor Social que faciliten o cálculo do mesmo.

01 Comunicación da importancia económica do
sector agroalimentario e, nomeadamente,
cooperativista no país.

04 Accións de Portas Abertas á sociedade nas
cooperativas agroalimentarias.

03 Fomento da formación cooperativa na educación
non formal: tempo libre, educación social, formación
continua...

02 Desenvolvemento de actuacións para que todo o
persoal contratado das cooperativas dispoña de
coñecementos avanzados en cooperativismo.

01 Transmisión aos organismos competentes da
necesidade de fomento dos valores e o modelo de
empresa cooperativa nos itinerarios da educación
formal.

Accións estratéxicas





Visitas organizadas da poboación xeral ás
cooperativas para sensibilizar sobre o valor da súa
contribución social.
As comunicacións económicas inclúen non so o
impacto do sector agroalimentario no PIB, senón no
medio ambiente, na cultura, na paisaxe...
As cooperativas visibilizan publicamente o que
retornan á sociedade.
As cooperativas realizan elas mesmas, cos seus
propios profesionais, o cálculo do valor social.
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Máis do 50% das cooperativas teñan monetizado o
seu Valor Social e debidamente difundido na
sociedade.



Implantación dun sistema de valoración da
formación cooperativa.








Un 50% dos traballadores das cooperativas recibe
formación cooperativa.












Implantación dende Educación Infantil ata
Bacharelato de unidades formativas sobre
cooperativismo.



Descrición, referencias, indicadores

Monetización do valor social de AGACA.
Asesoramento e acompañamento nesta tarefa de
cálculo ás cooperativas socias.

Formación, información e divulgación externa e
interna do que supón a Monetización do Valor
Social.

Avance en ferramentas específicas de cooperativas
agrarias para a mellora da xestión das mesmas a
partir da Contabilidade Social e da Responsabilidade
Social Empresarial.

Promover programas conxuntos nas cooperativas
de visitas (portas abertas) á sociedade en xeral.

Traslado e negociación coas autoridades
competentes do fomento dos valores e o modelo de
empresa cooperativa nos itinerarios formativos
regulados e da educación non formal.
Deseño e elaboración de recursos didácticos para o
fomento dos valores do cooperativismo no ámbito
da educación, nomeadamente en Educación
Primaria e Secundaria.
Asesoramento técnico e formativo.
Traslado e negociación coas autoridades
competentes da necesidade dun fácil acceso das
cooperativas á formación profesional dual para
atender as súas necesidades de profesionais.
Facilitación de axudas a socios e traballadores de
cooperativas para o acceso a oferta de formación
non formal.

Contribución de AGACA

Plan estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

05

Crear unha marca/selo/label
certificable de produto
cooperativo.

Obxectivo estratéxico

04 Implantación dun sistema de coidado da
reputación do sector cooperativista
agroalimentario galego

03 Reputación, recoñecemento e valoración da
marca polos consumidores como portadora de
valores (económicos, sociais e medioambientais) que
corresponden a un produto de proximidade e con arraigo
rural, así como dun xeito de facer empresa, xa que o
valor xerado retorna aos agricultores e gandeiros e ao
territorio.

02 Plan de incorporación á marca cooperativa
mediante o fomento da transparencia e valores na
produción e xestión das explotacións e cooperativas.

01 Plan para o aproveitamento e posta en valor
económico dos principios e valores cooperativos.

Accións estratéxicas



Sistema de contribución económica das
cooperativas e de financiamento público para a
promoción externa da marca.

O sector do cooperativismo agroalimentario galego
desenvolve proactivamente accións para reparar a
súa reputación cando esta fose comprometida por
calquera acción ou axente.
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Estratexia de implantación da marca cooperativa
nas entidades interesadas.











Máis do 50% das cooperativas recoñecen a
importancia comercial e de mercado de ser
cooperativa.



Descrición, referencias, indicadores

Colaboración e coordinación coas iniciativas
promovidas noutros ámbitos de actuación: nacional,
europeo...
Labores de divulgación dos casos de éxito de
coidado da reputación no cooperativismo.

Implantación, divulgación e acompañamento da
marca na súa implantación nas cooperativas.
Acompañamento ao sector coa marca en proxectos
de comercialización, incluso de carácter
internacional.

Deseño dunha marca cooperativa baseada nos
valores e principios que representa o
cooperativismo e a súa contribución á
sustentabilidade económica, social e
medioambiental.
Creación e mantemento dos mecanismos de
supervisión e certificación da marca.

Contribución de AGACA
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01

01 Adecuación da PAC ás intervencións sectoriais
nas cooperativas galegas —OPs lácteas de máis de
40.000Tn de volume, OPFH de baixo volume, OPs
económicas operativas noutros sectores (coello...).

Lograr o recoñecemento
específico do cooperativismo
agroalimentario no Plan
Estratéxico Español de
aplicación da PAC 20222027 e no futuro PDR de
Galicia.

06 Defensa dunha axuda redistributiva ou asociada
para todos os socios integrados en cooperativas.

05 Logro de que o PDR de Galicia conceda axudas
aos procesos de concentración da oferta
(OPs/APAs) ou mediante procesos de intercooperación.

04 Deseño e acceso a un catálogo de eco-esquemas
colectivos (1º piar) e medidas agroambientais de
aplicación colectiva (2º piar) que, xestionados polas
cooperativas, axuden ao cumprimento de requisitos PAC
ás persoas socias cooperativistas existentes e atraian a
outros agricultores non socios ás mesmas.

03 Incremento do acceso ás axudas das
cooperativas grandes polo recoñecemento de que a
cooperativa agraria é unha extensión económica de
moitas pequenas explotacións agrarias.

02 Medidas de apoio á concentración da oferta da
produción agrogandeira baixo o modelo de
cooperativas.

Accións estratéxicas

Obxectivo estratéxico

Estratexia de recoñecemento das administracións públicas



Catálogo aplicado polas cooperativas.

Creación da figura de Entidades Asociativas
Prioritaria de Galicia con acceso directo a axudas do
PDR.
As OPs e APAs galegas accedan ás axudas de
concentración da oferta.
Ser persoa socia dunha cooperativa agroalimentaria
galega dá dereito a un incentivo directo da PAC.
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Eliminación da limitación Pemes para as
cooperativas (facturación, emprego).







Incremento da comercialización da produción por
medio das cooperativas e das súas empresas
mercantís en propiedade.











Produción láctea cooperativa acollida aos beneficios
dunha OP.



Descrición, referencias, indicadores

Defensa ante as administracións destas axudas e
asesoramento e promoción das mesmas entre as
cooperativas.

Defensa ante as administracións destas axudas e
asesoramento e promoción das mesmas entre as
cooperativas.

Defensa e promoción de eco-esquemas colectivos
(1º piar) e medidas agroambientais (2º piar) de
aplicación colectiva.
Divulgación dos casos de éxito.

Defensa e promoción do recoñecemento e
diferenciación positiva do cooperativismo
agroalimentario no Plan Estratéxico Español de
aplicación da PAC 2022-2027 e na súa aplicación en
Galicia.
Explicación, difusión e divulgación por medios
propios das demandas das cooperativas ao Plan
Estratéxico da PAC e de que as cooperativas
grandes son resultado da suma de moitas
pequenas.

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda PAC do

Contribución de AGACA

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

Lograr un marco normativo
que outorgue seguridade
xurídica para o
desenvolvemento da
actividade.

Lograr o recoñecemento de
cooperativas como
organizacións de produtores
(OPs).

Conseguir a efectiva aplicación
do principio de reciprocidade na
entrada de produtos de países
terceiros.

02

03

04

Obxectivo estratéxico

02 Vixilancia e denuncia de alimentos que non
cumpran a normativa europea de produción.

01 Eliminación da competencia desleal e
fraudulenta de alimentos e produtos
agrogandeiros importados na UE producidos sen
cumprir cos estándares de seguridade alimentaria,
benestar animal e normas medioambientais incluídas as
derivadas do Pacto Verde Europeo.

02 Fomento do recoñecemento como OPs de
cooperativas económica e socialmente relevantes.

01 Axuste legal á realidade das cooperativas
galegas dos importes de cualificación de cooperativas
como OPs ou APAs (Vacún de leite: 40.000Tn, Vacún de
Carne, Coellos, Hortalizas, Flor e Plantas Vivas).

03 Apoios públicos á intervención de mercados coas
cooperativas OPs e APAs en momento de crise dos
mesmos (lácteo, cárnicos...).

02 Colaboracións non abusivas coa industria
transformadora para drenar produto excedente de
xeito colectivo autorizado por competencia.

01 Deseño e regulamentación de ferramentas de
intervención de mercados de tipo colectivo
autorizadas pola lexislación de competencia
(autorregulación sectorial).

Accións estratéxicas













Establecemento de sistemas de compensación e
prezo entre os operadores evitando a exclusión do
mercado dos más débiles.
Sistema de compensación ás cooperativas na labor
de regulación de prezos.

Cambio lexislativo das actuais normas vixentes de
tipo xeral e sectorial.

Máis do 50% das cooperativas logran a
cualificación.
Todos os alimentos e produtos agrogandeiros
importados de terceiros países cumpren cos
mesmos estándares de produción que os da UE.

Os consumidores da UE non admiten nin toleran
alimentos comercializados na UE que non cumpran
cos parámetros legais da UE na súa produción.
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As cooperativas actúan coordinadamente coas OPs
e asociacións das mesmas ante unha situación de
crise de mercado.



Descrición, referencias, indicadores

Demanda ás administracións do reforzo dos controis
de calidade para facilitar un mercado máis
controlado, nomeadamente con produtores de
terceiros países.

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado en coordinación con Cooperativas
Agroalimentarias.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

Defensa ante as administracións destas axudas e
asesoramento e promoción das mesmas entre as
cooperativas.

Defensa e promoción de sistemas de protección de
rendementos positivos e da viabilidade económica
das explotacións agrogandeiras.

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

Contribución de AGACA
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Lograr o desenvolvemento
de medidas públicas de
apoio á integración
cooperativa.

Contribuír a incorporar á
Economía Social dentro da
interlocución e diálogo social.

05

06

Obxectivo estratéxico

03 Estreitamento das relacións económicas e
sociais entre as diferentes formas de empresa que
conforman a economía social.

02 Traslado á sociedade do xeito diferente de
facer empresa que é a economía social.

01 Recoñecemento da economía social en ámbitos
da economía, do ámbito empresarial e do ámbito
laboral.

03 As persoas socias das EAP acceden a axudas e
incentivos.

02 Acceso das cooperativas galegas ás axudas de
Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) de ámbito
Estatal da La Lei 13/2013, de fomento da integración de
cooperativas.

01 Creación de Entidades Asociativas Prioritarias no
ámbito agrario galego para conceder apoios de
integración, ademais de apoio á implantación,
intensificación e coordinación de medidas públicas de
integración.

Accións estratéxicas










Incentívase economicamente ser persoa socia
dunha cooperativa agraria.
Existencia de axudas específicas das administración
públicas para a economía social.

Valoración das cooperativas por unha achega a
sociedade máis ampla que as sociedades de tipo
mercantil ordinario.
Convenios de colaboración entre as cooperativas
agrarias e as empresas da economía social.
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Galicia dispón de EAP de ámbito Estatal de gran
relevancia económica e sectorial.







Tal como xa existen en Castela e León,
implantación en Galicia desta figura.
As Entidades Asociativas Prioritarias galegas reciben
apoios excepcionais.



Descrición, referencias, indicadores

Apoio ao desenvolvemento do ForoESGAL.
Participación en CEPES a traveso de Cooperativas
Agroalimentarias e do Foro pola Economía Social
Galega (ForoESGAL).

Participación no Consello Económico e Social de
Galicia e no Foro pola Economía Social Galega
(ForoESGAL).

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

Divulgación e difusión de casos de éxito.

Realización de actividades de promoción, fomento e
divulgación das EAP a nivel Estatal e da
Comunidade a partir de que se creen.

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

Contribución de AGACA
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Impulsar cambios normativos na
fiscalidade do cooperativismo
agroalimentario.

Obter o recoñecemento dos
servizos cooperativos de
asesoramento agroalimentario.

07

08

Obxectivo estratéxico

03 Compensación por parte das administracións
das xestións non contempladas na PAC que fan as
cooperativas a gandeiros e agricultores, como a
tramitación de subvencións, asesoramento na
substitución xeracional, asesoramento na xestión
técnico-económica, titorización da mocidade...

02 Consolidación dun sistema de compensación por
parte das administracións dos servicios prestados
contemplados na PAC a gandeiros e agricultores.

01 Desenvolvemento dos servizos técnicos das
cooperativas ás explotacións para que sexan a maior
rede de apoios técnicos dos agricultores e
gandeiros.

03 Favorecemento da xeración de recursos por vía
de beneficios ou posteriores retornos cooperativos.

02 Sistema tributario que colabore nos procesos
de desenvolvemento da competitividade e
diversificación que están desenvolvemento xa
cooperativas.

01 Recuperación da eficacia tributaria no fomento
de empresas cooperativas agroalimentarias.

Accións estratéxicas









A tributación favorece fiscalmente o
autofinanciamento e capitalización e fortalecemento
económico.
Incremento sostido de técnicos especialistas que
apoien ás persoas socias das cooperativas.

As cooperativas con servizos técnicos acóllense ás
axudas de Aconsellamento e semellantes con
financiamento de PAC, Estatal ou Autonómica.
Os servizos técnicos das cooperativas substitúen
aos extintos servizos de extensión agraria e reciben
apoios públicos por esta labor.
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Non existen penalizacións fiscais porque as
cooperativas agrarias actúen en ámbitos produtivos
non agrarios, pero de interese para a poboación
rural.






Ningunha cooperativa renuncia á protección fiscal
pola complexidade ou inseguridade xurídica do
sistema.



Descrición, referencias, indicadores

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no estado.
Divulgación, difusión e formación de calquera
avance ou cambio neste ámbito.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.

Lobby para a o desenvolvemento da axenda do

Contribución de AGACA
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Lograr apoio das administracións
públicas ao marca/selo/label
certificable de produto

10

cooperativo.

Incorporar á mocidade e ás
mulleres no sector
agroalimentario e cooperativista.

09

Obxectivo estratéxico

01 Apoio económico á implantación da marca
cooperativa.

02 Consolidación das medidas de apoio público para
a incorporación da muller á actividade agrogandeira.

01 Consolidación das medidas de apoio público para
a incorporación da mocidade á actividade
agrogandeira.

Accións estratéxicas
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Ampla extensión da marca cooperativa que
identifica os produtos das cooperativas ante os
consumidores e recibe a consideración pública.

Existencia dun mecanismo estable de axudas
públicas á incorporación da muller.
Existencia de axudas por servizos técnicos a
titorización da muller na explotación.





Existencia dun mecanismo estable de axudas
públicas á incorporación da mocidade.
Existencia de axudas por servizos técnicos a
titorización da mocidade na explotación.



Descrición, referencias, indicadores













Programas de promoción da mocidade no sector do
cooperativismo agroalimentario.
Coordinación, formación difusión e divulgación das
actividades de asesoramento para a incorporación
da mocidade á actividade agroalimentaria no ámbito
das cooperativas.
Programas de promoción das mulleres no sector do
cooperativismo agroalimentario.
Coordinación, formación difusión e divulgación das
actividades de asesoramento para a incorporación
das mulleres á actividade agroalimentaria no ámbito
das cooperativas.
Lobby para a o desenvolvemento da axenda do
cooperativismo agroalimentario galego en Galicia e
no Estado.
Promoción, fomento e divulgación da marca
cooperativa.

Contribución de AGACA
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01 Incorporación das cooperativas ao comercio
dixital dos produtos agroalimentarios, mediante B2B ou
B2C.

Incorporar á estratexia
comercial das cooperativas
agroalimentarias ás
plataformas comerciais
dixitais.

Impulsar a incorporación de
tecnoloxías TIC en procesos
industriais e de xestión de
explotacións.

01

02

05 Establecementos dun Observatorio
Agroalimentario das Cooperativas que provexa de
coñecemento para a xestión estratéxica.

04 Desenvolvemento de estratexias compartidas entre as
cooperativas de protección de datos e loita contra o
roubo de datos e información.

03 As cooperativas actúan como “Digital Innovation
Hub” (DIH), en coordinación coas explotacións das
persoas socias, para a implantación da dixitalización dos
seus socios.

02 Desenvolvemento nas cooperativas da
dixitalización das explotación das persoas socias, a
fin de mellorar as estruturas de custos, a eficiencia
produtiva e a orientación das producións á calidade
demandada polo consumidor.

01 Desenvolvemento de accións no ámbito da
dixitalización: internet das cousas, Blokchain, robótica,
Big Data, sensórica, industria 4.0 etc.

03 Desenvolvemento de iniciativas que dean resposta
ás novas formas de compra do novo consumidor.

02 Incorporación das cooperativas á
internacionalización dixital mediante market places e
outras iniciativas de ámbito global.

Accións estratéxicas

Obxectivo estratéxico

Estratexia de transformación dixital







O comercio dixital, nas súas diferentes formas, pasa
a ser un canal máis na comercialización.
Todas as cooperativas teñen acceso a estas novas
tecnoloxías dixitais, instalando as que consideran
máis eficientes para o desenvolvemento das súas
actividades.
As cooperativas recompilan e aproveitan todos os
datos dixitalizados dos servizos que prestan ás
explotacións para mellorar a eficiencia económica,
social e ambiental das mesmas.

Todas as cooperativas teñen o seu centro de
procesado de datos propiedade das persoas socias,
destinado á mellora continua da xestión do
complexo produción, transformación consumo de
alimentos.
Establecemento de colaboracións compartidas de
acceso á dixitalización e á protección de datos.

A dixitalización posibilita información cara a mellora
da eficiencia constante das explotación e das
xestión cooperativa.
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Todas as cooperativas que operan nos mercados
internacionais usan a maiores os canais de
internacionalización dixital.






















Todas as cooperativas con produtos alimentarios
teñen B2C (sistema de acceso ao consumidor final)
e B2B (sistema de acceso a un comprador
maiorista).



Descrición, referencias, indicadores

Desenvolvemento de aconsellamento e servizos
para pequenas cooperativas.
Disposición de datos suficientes para resaltar o peso
específico do cooperativismo agroalimentario
galego.

Participación en grupos de traballo que impulsen a
dixitalización e a protección de datos.

Impulso ás colaboracións entre cooperativas neste
ámbito de actuación.
Divulgación de casos de éxito.

Información, divulgación e formación no ámbito da
dixitalización da produción agraria e gandeira e da
correspondente transformación agroindustrial e
comercialización final.
Divulgación de casos de éxito.
Captación e xestión de recursos das administración
públicas para o avance da dixitalización no
cooperativismo agroalimentario.
Divulgación de casos de éxito.

Elaboración e presentación de iniciativas de
dixitalización e globalización.

Liderado e desenvolvemento do proxecto
AGROSMARTglobal para a internacionalización
dixital en China e EEUU.
Divulgación de casos de éxito.

Información, divulgación e formación sobre o
comercio dixital ás cooperativas.
Divulgación de casos de éxito.

Contribución de AGACA
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Persoas (People).
Planeta (Planet).
Prosperidade (Prosperity).
Paz (Peace).
Alianzas (Partnership).

28

Ligazón web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Os ODS achegan diversos beneficios para as empresas. Entre outras utilidade, serven para:

Os ODS fan un chamado á acción entre gobernos, empresas e sociedade civil, para pór fin á pobreza e crear unha vida digna e de oportunidades para
todos, dentro dos límites do planeta.

Os ODS definen prioridades de desenvolvemento sustentable a
nivel mundial e as aspiracións para o 2030, e buscan mobilizar os esforzos a nivel global ao redor dun conxunto de obxectivos e metas comúns.







A Axenda 2030 estimula a acción en cinco esferas de vital
importancia, as que son coñecidas como “as 5 P”:

Desprégase mediante un sistema de 17 Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible (ODS). Cada ODS inclúe diferentes metas, en
total 169, que contribúen ao cumprimento do obxectivo xeral.

A Axenda 2030 é unha axenda integral e multidimensional
(atende a tres dimensións do desenvolvemento sostible: a económica,
a social e a ambiental) e de aplicación universal.

O 25 de setembro de 2015 foi aprobada pola Asemblea Xeral de
Nacións Unidas a Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible28, a cal
configura unha folla dun roteiro de actuación conectado entre si para
conseguir un obxectivo común: o desenvolvemento mundial sostible.

7.1.3 Contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS)
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Identificar futuras oportunidades de negocio.
Mellorar o valor da sustentabilidade empresarial.
Fortalecer as relacións coas partes interesadas e estar ao día co desenvolvemento de políticas xerais.
Estabilizar sociedades e mercados.
Construír unha linguaxe común e un propósito compartido.

Universais: implican a todos os países, independentemente do seu nivel de desenvolvemento económico.
Globais: abordan os desafíos locais, nacionais e transnacionais máis urxentes dos tempos actuais.
Integrais: están interconectados en todas as súas dimensións e a todos os niveis: retos, países e diferentes niveis de goberno.
Medibles: téñense que medir con indicadores.
Ambiciosos: non deixan atrás a ninguén (Leave no one behind).
Inclusivos: implican todos os niveis de goberno e todas as partes interesadas nun esforzo colectivo para o desenvolvemento sostible.
Multidimensionais: inclúen as tres dimensións do desenvolvemento sostible (económico, social e ambiental).
Baseados na experiencia adquirida dos ODM.
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Os ODS son un referente único que pode contribuír a que a sociedade poida percibir dun xeito claro e distinto a rica contribución do cooperativismo
agroalimentario ao desenvolvemento da humanidade e a conservación do planeta que esta comparte.

A continuación achegamos unha primeira aproximación de identificación respecto a como o Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego
2020-2030 contribúe dunha forma efectiva ao desenvolvemento dos ODS. Esta aproximación ten que ser afondada no proceso de despregamento da estratexia
polas diversas instancias involucradas.










Os ODS substitúen os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM), axenda do desenvolvemento vixente ata o 2015, e a súa implementación
fundaméntase nestes principios:
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1.4

Para 2030, garantir que todos os homes e mulleres, en particular os pobres e os
máis vulnerables, teñan os mesmos dereitos aos recursos económicos, así
como acceso aos servizos básicos, á propiedade e control das terras e outros
bens, á herdanza, aos recursos naturais, ás novas tecnoloxías e aos servizos
económicos, incluído o microfinanciamento.

Metas dos ODS

02 Lograr un marco normativo que outorgue
seguridade xurídica para o desenvolvemento da
actividade.

01 Lograr o recoñecemento específico do
cooperativismo agroalimentario no Plan Estratéxico
Español de aplicación da PAC 2022-2027 e no futuro
PDR de Galicia.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO DAS ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS AO COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

01 Contribuír significativamente ao desenvolvemento
do medio rural.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE SOCIAL

04 Mellorar as relacións económicas das cooperativas
cos socios.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA

Obxectivos estratéxicos involucrados29
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29
Nesta columna tomamos en consideración os obxectivos estratéxicos das Estratexias transversais. Na fase de despregamento estratéxico poderase desenvolver unha valoración da involucración cos ODS
das estratexias para cada un dos sectores produtivos do cooperativismo agroalimentario galego.

Poñer fin á pobreza en todas as súas
formas e en todo o mundo.

ODS
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Poñer fin á fame, lograr a seguridade
alimentaria e a mellora da nutrición e
promover a agricultura sostible.

Para 2030, poñer fin a todas as formas de malnutrición, incluso logrando,
como moi tarde en 2025, as metas convidas internacionalmente sobre o atraso
do crecemento e a emancipación dos nenos menores de 5 anos, e abordar as
necesidades de nutrición das adolescentes, das mulleres embarazadas e de
lactantes e de persoas de idade.

Para 2030, duplicar a produtividade agrícola e os ingresos dos
produtores de alimentos en pequena escala, en particular as mulleres, os
pobos indíxenas, os agricultores familiares, os pastores e os pescadores, entre
outras cousas mediante un acceso seguro e equitativo ás terras, a outros
recursos de produción e insumos, coñecementos, servizos financeiros, mercados
e oportunidades para a xeración de valor engadido e empregos non agrícolas.

Para 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de
alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten a
produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas,
fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio climático, os fenómenos
meteorolóxicos extremos, as secas, as inundacións e outros desastres, e melloren
progresivamente a calidade do chan e a terra.

Para 2020, manter a diversidade xenética das sementes, as plantas
cultivadas e os animais de granxa e domesticados e as súas especies
silvestres conexas, entre outras cousas mediante unha boa xestión e
diversificación dos bancos de sementes e plantas a nivel nacional, rexional e
internacional, e promover o acceso aos beneficios que deriven da utilización dos
recursos xenéticos e os coñecementos tradicionais e a súa distribución xusta e
equitativa, como se conveu internacionalmente.

Adoptar medidas para asegurar o bo funcionamento dos mercados de
produtos básicos alimentarios e os seus derivados e facilitar o acceso
oportuno a información sobre os mercados, en particular sobre as reservas de
alimentos, a fin de axudar a limitar a extrema volatilidade dos prezos dos
alimentos.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.c
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Para 2030, poñer fin á fame e asegurar o acceso de todas as persoas, en
particular os pobres e as persoas en situacións vulnerables, incluídos os lactantes,
a unha alimentación sa, nutritiva e suficiente durante todo o ano.

2.1

04 Contribuír dende o modelo cooperativo a formas
sostibles de produción agroalimentaria.

03 Utilizar maquinaria e equipamentos máis
respectuosos co medio ambiente.

02 Fomentar prácticas que favorezan a economía
circular, a bioeconomía e a utilización de enerxías
renovables.

01 Desenvolver medidas ambientais que favorezan o
modelo cooperativo.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE MEDIO AMBIENTAL

01 Contribuír significativamente ao desenvolvemento
do medio rural.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE SOCIAL
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Lograr a igualdade de xénero e
apoderar a todas as mulleres e as
nenas.

Garantir unha educación inclusiva e
equitativa de calidade e promover
oportunidades de aprendizaxe
permanente para todos.

De aquí a 2030, aumentar considerablemente o número de mozos e
adultos que teñen as competencias necesarias, en particular técnicas e
profesionais, para acceder ao emprego, ao traballo decente e ao
emprendemento.

Poñer fin a todas as formas de discriminación contra todas as mulleres
e as nenas en todo el mundo.

Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de
oportunidades de liderado a todos os niveis decisorios na vida política,
económica e pública.

4.4

5.1

5.5
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De aquí a 2030, asegurar o acceso igualitario de todos os homes e as
mulleres a unha formación técnica, profesional e superior de calidade,
incluída o ensino universitario.

4.3

09 Incorporar á mocidade e ás mulleres no sector
agroalimentario e cooperativista.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO DAS ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS AO COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

03 Incrementar significativamente a presenza de
persoas novas na base social e nos órganos de
goberno das cooperativas.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE SOCIAL

03 Mellorar a efectividade do goberno cooperativo.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA

03 Fomentar os valores cooperativos nos itinerarios
formativos dos diferentes niveis educativos.

02 Promover procesos para que as instancias
involucradas no cooperativismo agrario galego
recoñezan e desenvolvan o seu valor económico,
social e medioambiental.

01 Comunicar para que a cidadanía recoñeza o valor
económico, social e medioambiental do
cooperativismo agroalimentario.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO SOCIAL E COMERCIAL DO
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO
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Garantir o acceso a unha enerxía
alcanzable, fiable, sostible e moderna
para todos.

Garantir a dispoñibilidade e a xestión
sostible da auga e o saneamento para
todos.

De aquí a 2030, aumentar considerablemente o uso eficiente dos
recursos hídricos en todos os sectores e asegurar a sustentabilidade da
extracción e o abastecemento de auga doce para facer fronte á escaseza de auga
e reducir considerablemente o número de persoas que sofren falta de auga.

De aquí a 2020, protexer e restablecer os ecosistemas relacionados coa
auga, incluídos os bosques, as montañas, as zonas húmidas, os ríos, os acuíferos
e os lagos.

De aquí a 2030, garantir o acceso universal a servizos enerxéticos
alcanzables, fiables e modernos.

De aquí a 2030, aumentar considerablemente a proporción de enerxía
renovable no conxunto de fontes enerxéticas.

De aquí a 2030, duplicar a taxa mundial de mellora da eficiencia
enerxética.

De aquí a 2030, ampliar a infraestrutura e mellorar a tecnoloxía para
prestar servizos enerxéticos modernos e sostibles para todos nos países en
desenvolvemento, en particular os países menos adiantados, os pequenos
Estados insulares en desenvolvemento e os países en desenvolvemento sen
litoral, en consonancia cos seus respectivos programas de apoio.

6.4

6.6

7.1

7.2

7.3

7.b
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De aquí a 2030, mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación,
eliminando a vertedura e minimizando a emisión de produtos químicos e
materiais perigosos, reducindo á metade a porcentaxe de augas residuais sen
tratar e aumentando considerablemente a reciclaxe e a reutilización sen riscos a
nivel mundial.

6.3

04 Contribuír dende o modelo cooperativo a formas
sostibles de produción agroalimentaria.

03 Utilizar maquinaria e equipamentos máis
respectuosas co medio ambiente.

02 Fomentar prácticas que favorezan a economía
circular, a bioeconomía e a utilización de enerxías
renovables.

01 Desenvolver medidas ambientais que favorezan o
modelo cooperativo.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE MEDIO AMBIENTAL

04 Contribuír dende o modelo cooperativo a formas
sostibles de produción agroalimentaria.

02 Fomentar prácticas que favorezan a economía
circular, a bioeconomía e a utilización de enerxías
renovables.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE MEDIO AMBIENTAL

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

Promover o crecemento económico.

Lograr niveis máis elevados de produtividade
económica mediante a diversificación, a modernización
tecnolóxica e a innovación, entre outras cousas centrándose
nos sectores con gran valor engadido e un uso intensivo da
man de obra.

Promover políticas orientadas ao desenvolvemento
que apoien as actividades produtivas, a creación de postos
de traballo decentes, o emprendemento, a creatividade e a
innovación, e fomentar a formalización e o crecemento das
microempresas e as pequenas e medianas empresas, mesmo
mediante o acceso a servizos financeiros.

Mellorar progresivamente, de aquí a 2030, a
produción e o consumo eficientes dos recursos
mundiais e procurar desvincular o crecemento económico
da degradación do medio ambiente, conforme ao Marco
Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo e
Produción Sostibles, empezando polos países desenvolvidos.

De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o
traballo decente para todas as mulleres e os homes,
incluídos os mozos e as persoas con discapacidade, así como
a igualdade de remuneración por traballo de igual valor.

Protexer os dereitos laborais e promover unha
contorna de traballo seguro e sen riscos para todos os
traballadores, incluídos os traballadores migrantes, en
particular as mulleres migrantes e as persoas con empregos
precarios.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.8
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Manter o crecemento económico per cápita de
conformidade coas circunstancias nacionais e, en particular,
un crecemento do produto interno bruto de polo menos o
7% anual nos países menos adiantados.

8.1

05 Crear unha marca/selo/label certificable produto cooperativo.

04 Monetizar o valor social do cooperativismo agrario galego.

03 Fomentar os valores cooperativos nos itinerarios formativos dos
diferentes niveis educativos.

02 Promover procesos para que as instancias involucradas no
cooperativismo agrario galego recoñezan e desenvolvan o seu valor
económico, social e medioambiental.

01 Comunicar para que a cidadanía recoñeza o valor económico, social e
medioambiental do cooperativismo agroalimentario.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO SOCIAL E COMERCIAL DO COOPERATIVISMO
AGROALIMENTARIO

04 Incrementar significativamente a presenza de mulleres na base social e
nos órganos de goberno das cooperativas.

03 Incrementar significativamente a presenza de persoas novas na base
social e nos órganos de goberno das cooperativas.

02 Evitar a desintegración cooperativa e/ou deslocalización da propiedade
das explotacións.

01 Contribuír significativamente ao desenvolvemento do medio rural.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE SOCIAL

05 Incrementar o investimento en I+D+i.

04 Mellorar as relacións económicas das cooperativas cos socios.

03 Mellorar a efectividade do goberno cooperativo.

02 Avanzar na profesionalización e desempeño empresarial das
cooperativas.

01 Avanzar na intercooperación empresarial e na integración de
cooperativas.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA
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Promover o crecemento económico.

Fortalecer a capacidade das institucións financeiras
nacionais para fomentar e ampliar o acceso aos servizos
bancarios, financeiros e de seguros para todos.

8.10
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De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas
encamiñadas a promover un turismo sostible que cree
postos de traballo e promova a cultura e os produtos locais.

8.9

02 Impulsar a incorporación de tecnoloxías TIC en procesos industriais e
de xestión de explotacións.

01 Incorporar á estratexia comercial das cooperativas agroalimentarias as
plataformas comerciais dixitais.

ESTRATEXIA DE TRANSFORMACIÓN DIXITAL DO COOPERATIVISMO
AGROALIMENTARIO

10 Lograr apoio das administracións públicas ao marca/selo/label
certificable produto cooperativo.

09 Incorporar á mocidade e ás mulleres no sector agroalimentario e
cooperativista.

08 Obter o recoñecemento dos servizos cooperativos de asesoramento
agroalimentario.

07 Impulsar cambios normativos na fiscalidade do cooperativismo
agroalimentario.

06 Contribuír a incorporar a Economía Social dentro da interlocución e
dialogo social.

05 Lograr o desenvolvemento de medidas públicas de apoio á integración
cooperativa.

04 Conseguir a efectiva aplicación do principio de reciprocidade na
entrada de produtos de países terceiros.

03 Lograr o recoñecemento de cooperativas como organizacións de
produtores (OPs).

02 Lograr un marco normativo que outorgue seguridade xurídica para o
desenvolvemento da actividade.

01 Lograr o recoñecemento específico do cooperativismo agroalimentario
no Plan Estratéxico Español de aplicación da PAC 2022-2027 e no futuro
PDR de Galicia.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS AO
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO
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Construír infraestruturas resilientes,
promover a industrialización inclusiva
e sostible e fomentar a innovación.

Promover unha industrialización inclusiva e sostible e, de aquí a
2030, aumentar significativamente a contribución da industria
ao emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas
circunstancias nacionais, e duplicar esa contribución nos países menos
adiantados.

Aumentar o acceso das pequenas industrias e outras empresas,
particularmente nos países en desenvolvemento, aos servizos
financeiros, incluídos créditos alcanzables, e a súa integración nas
cadeas de valor e os mercados.

De aquí a 2030, modernizar a infraestrutura e reconverter as
industrias para que sexan sostibles, utilizando os recursos con
maior eficacia e promovendo a adopción de tecnoloxías e procesos
industriais limpos e ambientalmente racionais, e logrando que todos os
países tomen medidas de acordo coas súas capacidades respectivas.

Aumentar a investigación científica e mellorar a capacidade
tecnolóxica dos sectores industriais de todos os países, en
particular os países en desenvolvemento, entre outras cousas
fomentando a innovación e aumentando considerablemente, de aquí a
2030, o número de persoas que traballan en investigación e
desenvolvemento por millón de habitantes e os gastos dos sectores
público e privado en investigación e desenvolvemento.

Aumentar significativamente o acceso á tecnoloxía da
información e as comunicacións e esforzarse por proporcionar
acceso universal e alcanzable a Internet nos países menos
adiantados de aquí a 2020.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.c
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Desenvolver infraestruturas fiables, sostibles, resilientes e de
calidade, incluídas infraestruturas rexionais e transfronteirizas, para
apoiar o desenvolvemento económico e o benestar humano, facendo
especial fincapé no acceso alcanzable e equitativo para todos.

9.1

02 Impulsar a incorporación de tecnoloxías TIC en procesos
industriais e de xestión de explotacións.

01 Incorporar á estratexia comercial das cooperativas
agroalimentarias as plataformas comerciais dixitais.

ESTRATEXIA DE TRANSFORMACIÓN DIXITAL DO COOPERATIVISMO
AGROALIMENTARIO

04 Contribuír dende o modelo cooperativo a formas sostibles
de produción agroalimentaria.

03 Utilizar maquinaria e equipamentos máis respectuosas co
medio ambiente.

02 Fomentar prácticas que favorezan a economía circular, a
bioeconomía e a utilización de enerxías renovables.

01 Desenvolver medidas ambientais que favorezan o modelo
cooperativo.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE MEDIO AMBIENTAL

02 Evitar a desintegración cooperativa e/ou deslocalización da
propiedade das explotacións.

01 Contribuír significativamente ao desenvolvemento do medio
rural.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE SOCIAL
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Lograr que as cidades e os
asentamentos humanos sexan
inclusivos, seguros, resilientes e
sostibles.

Reducir a desigualdade nos países e
entre eles.

Garantir a igualdade de oportunidades e reducir a desigualdade
de resultados, incluso eliminando as leis, políticas e prácticas
discriminatorias e promovendo lexislacións, políticas e medidas
adecuadas a ese respecto.

Adoptar políticas, especialmente fiscais, salariais e de
protección social, e lograr progresivamente unha maior igualdade.

Mellorar a regulamentación e vixilancia das institucións e os
mercados financeiros mundiais e fortalecer a aplicación deses
regulamentos.

De aquí a 2030, aumentar a urbanización inclusiva e sostible e a
capacidade para a planificación e a xestión participativas,
integradas e sostibles dos asentamentos humanos en todos os países.

Redobrar os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio
cultural e natural do mundo.

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes e
espazos públicos seguros, inclusivos e accesibles, en particular
para as mulleres e os nenos, as persoas de idade e as persoas con
discapacidade.

10.3

10.4

10.5

11.3

11.4

11.7
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De aquí a 2030, potenciar e promover a inclusión social,
económica e política de todas as persoas, independentemente da
súa idade, sexo, discapacidade, raza, etnia, orixe, relixión ou situación
económica ou outra condición.

10.2

02 Promover procesos para que as instancias involucradas no
cooperativismo agrario galego recoñezan e desenvolvan o seu
valor económico, social e medioambiental.

01 Comunicar para que a cidadanía recoñeza o valor
económico, social e medioambiental do cooperativismo
agroalimentario.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO SOCIAL E COMERCIAL DO
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

01 Contribuír significativamente ao desenvolvemento do medio
rural.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE SOCIAL

04 Conseguir a efectiva aplicación do principio de reciprocidade
na entrada de produtos de países terceiros.

03 Lograr o recoñecemento de cooperativas como
organizacións de produtores (OPs).

02 Lograr un marco normativo que outorgue seguridade
xurídica para o desenvolvemento da actividade.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
AO COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

04 Incrementar significativamente a presenza de mulleres na
base social e nos órganos de goberno das cooperativas.

03 Incrementar significativamente a presenza de persoas
novas na base social e nos órganos de goberno das
cooperativas.

02 Evitar a desintegración cooperativa e/ou deslocalización da
propiedade das explotacións.

01 Contribuír significativamente ao desenvolvemento do medio
rural.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE SOCIAL
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Garantir modalidades de consumo e
produción sostibles.

De aquí a 2020, lograr a xestión ecoloxicamente racional dos produtos
químicos e de todos os refugallos ao longo do seu ciclo de vida, de
conformidade cos marcos internacionais convidos, e reducir significativamente a
súa liberación á atmosfera, á auga e ao chan, a fin de minimizar os seus efectos
adversos na saúde humana e no medio ambiente.

De aquí a 2030, reducir considerablemente a xeración de refugallos
mediante actividades de prevención, redución, reciclado e reutilización.

Alentar ás empresas, en especial as grandes empresas e as empresas
transnacionais, a que adopten prácticas sostibles e incorporen información
sobre a sustentabilidade no seu ciclo de presentación de informes.

12.4

12.5

12.6
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De aquí a 2030, reducir á metade o desperdicio de alimentos per cápita
mundial na venda polo miúdo e a nivel dos consumidores e reducir as perdas de
alimentos nas cadeas de produción e subministración, incluídas as perdas
posteriores á colleita.

De aquí a 2030, lograr a xestión sostible e o uso eficiente dos recursos
naturais.

12.2

12.3

Aplicar o Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo e
Produción Sostibles, coa participación de todos os países e baixo o liderado
dos países desenvolvidos, tendo en conta o grao de desenvolvemento e as
capacidades dos países en desenvolvemento.

12.1

produto cooperativo.

05 Crear unha marca/selo/label certificable de

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO SOCIAL E COMERCIAL DO
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

04 Contribuír dende o modelo cooperativo a formas
sostibles de produción agroalimentaria.

03 Utilizar maquinaria e equipamentos máis
respectuosas co medio ambiente.

02 Fomentar prácticas que favorezan a economía
circular, a bioeconomía e a utilización de enerxías
renovables.

01 Desenvolver medidas ambientais que favorezan o
modelo cooperativo.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE MEDIO AMBIENTAL

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

Adoptar medidas urxentes para
combater o cambio climático e os seus
efectos.

Mellorar a educación, a sensibilización e a capacidade humana e
institucional respecto da mitigación do cambio climático, a adaptación a
el, a redución dos seus efectos e a alerta temperá.

Cumprir o compromiso dos países desenvolvidos que son parte na
Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático de
lograr para o ano 2020 o obxectivo de mobilizar conxuntamente 100.000 millóns
de dólares anuais procedentes de todas as fontes a fin de atender as necesidades
dos países en desenvolvemento respecto da adopción de medidas concretas de
mitigación e a transparencia da súa aplicación, e poñer en pleno funcionamento o
Fondo Verde para o Clima, capitalizándoo canto antes.

13.3

13.a
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Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas,
estratexias e plans nacionais.

13.2

02 Impulsar a incorporación de tecnoloxías TIC en
procesos industriais e de xestión de explotacións.

01 Incorporar á estratexia comercial das cooperativas
agroalimentarias as plataformas comerciais dixitais.

ESTRATEXIA DE TRANSFORMACIÓN DIXITAL DO
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

04 Contribuír dende o modelo cooperativo a formas
sostibles de produción agroalimentaria.

03 Utilizar maquinaria e equipamentos máis
respectuosas co medio ambiente.

02 Fomentar prácticas que favorezan a economía
circular, a bioeconomía e a utilización de enerxías
renovables.

01 Desenvolver medidas ambientais que favorezan o
modelo cooperativo.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE MEDIO AMBIENTAL
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Protexer, restablecer e promover o
uso sostible dos ecosistemas
terrestres, xestionar de xeito sostible
os bosques, loitar contra a
desertización, deter e inverter a
degradación das terras e deter a
perda de biodiversidade.

Para 2020, promover a xestión sostible de todos os tipos de bosques,
poñer fin á deforestación, recuperar os bosques degradados e incrementar a
forestación e a reforestación a nivel mundial.

Para 2030, loitar contra a desertización, rehabilitar as terras e os chans
degradados, incluídas as terras afectadas pola desertización, a seca e as
inundacións, e procurar lograr un mundo cunha degradación neutra do chan.

Para 2030, velar pola conservación dos ecosistemas montañosos, incluída
a súa diversidade biolóxica, a fin de mellorar a súa capacidade de proporcionar
beneficios esenciais para o desenvolvemento sostible.

Adoptar medidas urxentes e significativas para reducir a degradación dos hábitats
naturais, deter a perda da diversidade biolóxica e, para 2020, protexer
as especies ameazadas e evitar a súa extinción.

15.2

15.3

15.4

15.5
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Para 2020, velar pola conservación, o restablecemento e o uso sostible
dos ecosistemas terrestres e os ecosistemas interiores de auga doce e
os servizos que proporcionan, en particular, os bosques, as zonas húmidas, as
montañas e as zonas áridas, en consonancia coas obrigacións contraídas en
virtude de acordos internacionais.

15.1

01 Comunicar para que a cidadanía recoñeza o valor
económico, social e medioambiental do
cooperativismo agroalimentario.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO SOCIAL E COMERCIAL DO
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

04 Contribuír dende o modelo cooperativo a formas
sostibles de produción agroalimentaria.

03 Utilizar maquinaria e equipamentos máis
respectuosas co medio ambiente.

02 Fomentar prácticas que favorezan a economía
circular, a bioeconomía e a utilización de enerxías
renovables.

01 Desenvolver medidas ambientais que favorezan o
modelo cooperativo.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE MEDIO AMBIENTAL

01 Contribuír significativamente ao desenvolvemento
do medio rural.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE SOCIAL
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Fortalecer os medios de
implementación e revitalizar a Alianza
Mundial para o Desenvolvemento
Sostible.

Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvemento
sostible, facilitar o acceso á xustiza
para todos e construír a todos niveis
institucións eficaces e inclusivas que
rendan contas.

Crear a todos os niveis institucións eficaces e transparentes que rendan
contas.

Garantir a adopción en todos os niveis de decisións inclusivas,
participativas e representativas que respondan as necesidades.

Promover un sistema de comercio multilateral universal, baseado en
normas, aberto, non discriminatorio e equitativo no marco da Organización
Mundial do Comercio, mesmo mediante a conclusión das negociacións no marco
do Programa de Doha para o Desenvolvemento.

16.6

16.7

17.10
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Reducir considerablemente a corrupción e o suborno en todas as súas
formas.

16.5

04 Conseguir a efectiva aplicación do principio de
reciprocidade na entrada de produtos de países
terceiros.

02 Lograr un marco normativo que outorgue
seguridade xurídica para o desenvolvemento da
actividade.

01 Lograr o recoñecemento específico do
cooperativismo agroalimentario no Plan Estratéxico
Español de aplicación da PAC 2022-2027 e no futuro
PDR de Galicia.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO DAS ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS AO COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

03 Fomentar os valores cooperativos nos itinerarios
formativos dos diferentes niveis educativos.

02 Promover procesos para que as instancias
involucradas no cooperativismo agrario galego
recoñezan e desenvolvan o seu valor económico,
social e medioambiental.

ESTRATEXIA DE RECOÑECEMENTO SOCIAL E COMERCIAL DO
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

03 Mellorar a efectividade do goberno cooperativo.

02 Avanzar na profesionalización e desempeño
empresarial das cooperativas.

ESTRATEXIA DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA
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7.2 Estratexia para os sectores produtivos
Esta estratexia identifica os retos de futuro que comparten cada un dos sectores produtivos
do cooperativismo galego e desprega os eixos estratéxicos nos que conviría intervir, apuntando
accións estratéxicas concretas a desenvolver
Para o deseño da estratexia co cooperativismos agroalimentario galego co horizonte 2030,
organizamos os sectores produtivos do seguinte xeito:
1. Sector
1.
2.
3.
2. Sector
3. Sector
4. Sector
5. Sector
6. Sector

gandeiro
De vacún de carne
De leite e derivados lácteos
De gandería intensiva: avicultura, cunicultura, porcino...
de horta, flor, mel e producións diversas
vitivinícola
de subministracións
de servizos de maquinaria e de ordenación do territorio
de cooperativas con seccións de crédito

A continuación, para cada un deles, describimos sinteticamente a súa situación actual,
formulamos o reto ou retos que ten que enfrontar na Década e propoñemos os eixos estratéxicos
de traballo que consideramos cómpre desenvolver para dar resposta aos retos formulados.
Ademais, engadimos para cada eixo estratéxico unha xustificación da súa formulación e
apuntamos as accións estratéxicas que consideramos que se deberían desenvolver para despregar
os eixos estratéxicos.
No propio documento incorporamos unha identificación dos eixos estratéxicos e das
accións estratéxicas que se consideran prioritarias para o ciclo estratéxico 2020-202330.
7.2.1 Sector gandeiro
A gandería está especialmente afectada por determinados movementos sociais que
cuestionan a actividade polos posibles efectos perigosos para o clima, o medio ambiente, o
benestar dos animais e mesmo para a saúde dos consumidores. Estes movementos extremos e
mesmo, nalgúns casos, sectarios non sustentan o seu comportamento e actuacións en evidencias
científicas, pero deben ser valorados e tidos en conta polos produtores e as cooperativas dada a
importancia que están a acadar no seu impacto social. Agrupamos neste apartado os sectores
produtivos de vacún de carne, de produción de leite e os seus derivados e de gandería intensiva
de aves, coellos e porcos. Que resposta damos a este enorme desafío?
Cada un destes sectores ten unas peculiaridades que precisan de abordaxes estratéxicas
específicas e, ademais, comparten estratexias transversais comúns por seren gandería. Recollemos
30

negrita.

As accións estratéxicas que se consideran prioritarias para o ciclo estratéxico 2020-2023 están sinaladas en cursiva e
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primeiro estes aspectos compartidos e expoñemos despois os eixos estratéxicos específicos de
cada actividade.
O reto que ten que enfrontar o sector gandeiro no seu conxunto para a vindeira década é:

Que a gandería sexa valorada pola sociedade como actividade esencial e se vexa
e aprecie: polo que importa á sociedade, por ser líder en alimentos saudables, de
calidade e sostibles e por coidar a auga, o aire, o chan, a paisaxe e a natureza.

Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:

1. Incrementar a defensa e a reputación social dos produtos cárnicos e
lácteos das cooperativas.
2. Desenvolver un Plan de Apertura á sociedade impulsando a comunicación
e unha visión positiva sobre a actividade cárnica, láctea e o
cooperativismo.
3. Impulsar a Internacionalización comercial.

Eixo estratéxico
1

Incrementar a
defensa e a
reputación social
dos produtos
cárnicos e lácteos
das cooperativas.

Accións estratéxicas
1.

Xustificación

Desenvolvemento de plans de
diminución de gases efecto
invernadoiro (GEI) en
explotacións, cebadeiros e
granxas.

2. Implantación de certificacións de
boas prácticas produtivas:
benestar animal, uso responsable
de antibióticos, saúde,
bioseguridade, xestión dos
estercos, xurros e auga, medio
ambiente e conservación do
territorio...
3.

Plan para ter presenza no Leite de
Pastoreo e nas Producións Ecolóxicas e
de Calidade (tradición, curral...)

4.

Promoción da biodiversidade nas
explotacións e vinculación coa
comercialización.
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A imaxe e o posicionamento social do sector
estanse a poñer en dúbida por certos
sectores da opinión pública. É necesario
traballar de forma aliñada pola defensa da
imaxe e da importancia social e ambiental
do sector gandeiro.
Nos vindeiros anos o sector debe cargarse
de argumentos e actuacións defensoras da
súa importancia social, ambiental e contra o
cambio climático, en colaboración con
outras institucións relacionadas coa mesma
finalidade.
Como resultado da demanda dos
consumidores é necesario poñer en marcha
de xeito áxil todo tipo de medidas de
redución de Gases Efecto Invernadoiro e de
protección medioambiental, como unha
bandeira social desta década.
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2

Desenvolver un Plan
de apertura á
sociedade impulsando
a comunicación e
unha visión positiva
sobre a actividade
cárnica, lácteo e o
cooperativismo.

5.

Seguimento e anticipación para cumprir
cos obxectivos sectoriais da Estratexia
da Granxa á Mesa da UE, PAC e o Pacto
Verde da UE

6.

Implantación de ferramentas de
diferenciación para o impulso da
reputación.

1.

Elaboración dun documento conxunto
con argumentos de defensa da
produción cárnica e láctea en Galicia:
sociais, ambientais, emprego...

2.

Plan de presentación das entidades e
de visitas institucionais e sociais ás
cooperativas por representantes sociais.

3.

Participación das empresas e
sociedades mercantís en propiedade na
Formación Profesional Dual.

4.

Plan de comunicación externa do sector
para unha maior percepción social da
contribución do sector gandeiro ao
coidado e desenvolvemento do medio
rural.

5.

Promoción dunha formación profesional
descentralizada axustada ás
necesidades do sector en colaboración
coas AAPP, tanto para a incorporación
de novas persoas como para a
capacitación de profesionais xa
involucrados no sector cooperativista
agroalimentario.

6.

Desenvolvemento de accións que
fortalezan o canal de venda directa ao
consumidor.
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É fundamental cambiar a visión social do
impacto das produción intensivas e
incremento das calidades.
Ademais, o sector non só debe cumprir coa
normativa que estableza Bruxelas. As
cooperativas deben aproveitar esta
normativa da PAC e da Estratexia da Granxa
á Mesa e Biodiversidade que establece o
Pacto Verde para prestixiar a profesión de
gandeiro fronte ao cambio climático e os
problemas de medio ambiente.

Os movementos sociais contra as graxas de
orixe animal sitúan ás cooperativas do
sector gandeiro na obriga de explicar,
divulgar e valorizar no mercado os seus
produtos como claves para o
desenvolvemento da gandería en Galicia,
que é a Comunidade proporcionalmente con
menos Superficie Agraria Útil de España.
Abrir as explotacións produtivas gandeiras e
as cooperativas ás visitas de escolares de
xeito que non haxa un só neno galego que
non saiba de onde vén o leite ou de onde
vén a carne que come.
Impulsar unha visión positiva da produción
gandeira e da actividade dos gandeiros.
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3

Impulsar a
Internacionalización
comercial.

1.

Apertura de novos mercados de destino
dos alimentos, ante os problemas
arancelarios xurdidos polo Brexit, os
aranceis en EEUU...

2.

Impulso á internacionalización mediante
o uso do canal dixital e plataformas
vinculadas á mesma.

3.

Impulso ás actividades de
transformación para valorizar produtos
cárnicos e lácteos diferenciados.

4.

Desenvolvemento tecnolóxico na
xestión de produto e na loxística de
distribución.

En Europa, as graxas de orixe animal
tenden a reducir o consumo fronte ao forte
incremento nos países en vías de
desenvolvemento, o que obriga a un
incremento constante das exportacións.
O sector debería acadar que unha
porcentaxe cada vez máis importante das
súas vendas sexa en exportacións. Así
estimamos que a final da década as
exportacións sexan:




Gandería intensiva: 50%
Vacún de Carne: 20%
Leite e derivados: 15%

De vacún de carne
Hai moitos anos os gandeiros galegos comercializaban os xatos vivos cara aos grandes
centros de consumo como Madrid e Barcelona en tren e mesmo en barco cara a outros países,
como Reino Unido. Dende sempre houbo presenza de cooperativas nesta actividade con diferentes
niveis de intensidade, continuidade e presenza territorial.
Hoxe, este sector con gran presenza na comercialización de xatos vivos (máis do 50% dos
xatos de Ternera Gallega Normal e máis do 30% de Ternera Gallega Suprema) e peso na
transformación pola actividade das industrias de COREN afronta un reto:

Estreitar, consolidar e fidelizar as relacións socio/gandeiro coa súa cooperativa
e revalorizar os subprodutos das explotacións de leite.

O desenvolvemento desta relación será beneficioso para cada socio/gandeiro, xa que lles
permitirá a estes desenvolver un maior deseño de conformación de animais e axustarse mellor ás
necesidades do mercado cos animais producidos e comercializados. Servirá tamén para aproveitar
os subprodutos orixinados no sector lácteo e así conectar comercialmente ambos os sectores
nunha dinámica de beneficio mutuo.
Para lograr esta finalidade deben desenvolverse paulatinamente servizos nas cooperativas
de vacún de carne e que as explotacións dos socios das cooperativas de leite aproveiten a
oportunidade de iniciar plans de valorización dos subprodutos das explotacións, especialmente dos
xatos de recría.
Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:
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1. Mellorar a efectividade das cooperativas comercializadoras de animais
das explotacións tradicionais de vacún de carne.
2. Recoñecer o valor de subprodutos e produtos de vacún: xatos de recría e
vacas de fábrica de vacún de leite e carne.
3. Mellorar a efectividade das cooperativas de comercialización de animais
de cebadeiros.
4. Impulsar a estruturación, redimensionamento e colaboración entre
cooperativas do sector e destas coas cooperativas e explotacións lácteas.
5. Dinamizar a transformación industrial no eido cooperativo (despece,
fileteado, elaborados).

Accións estratéxicas32

Eixo estratéxico31
1

Mellorar a
efectividade das
cooperativas
comercializadoras
de animais das
explotacións
tradicionais de
vacún de carne.

31
32

estratéxico.

1. Implantación de servizos técnicos
profesionalizados en procesos
estratéxicos: dirección, xestión
económica, comercialización...
2.

Asesoramento e coordinación na
produción de animais para a
comercialización: conformación de lotes
de animais, asesoramento e
coordinación na alimentación e
redución de custos.

3.

Asesoramento e coordinación na
comercialización de animais:
concentración nas cooperativas de
xatos por conformación.

4.

Implantación de sistemas de
trazabilidade dende o nacemento dos
animais cara a previsións.

Xustificación
Segundo datos do Consello Regulador de
Vacún de Galicia, o peso das cooperativas
na comercialización do vacún é importante,
xa que se sitúa no contorno do 30% dos
animais vivos das IXP Ternera Gallega
Suprema e Vaca e Boi de Galicia. Non
obstante, as cooperativas trasladan certa
imaxe de fraxilidade e falta de consolidación
e fidelización dos seus socios.
Non se trata tanto de incrementar o peso no
sector, que tamén podería ser, como de
fidelizar, integrar e comprometer aos socios
coa cooperativa, e a esta cos obxectivos de
lograr máis eficiencia comercial e mellores
resultados na cadea de valor en
colaboración coa industria e comerciais do
sector.

Resáltanse en negriña os eixos estratéxicos prioritarios no desenvolvemento da estratexia de cada sector produtivo.
Resáltanse en cursiva e negriña as accións estratéxicas clave no desenvolvemento do seu correspondente eixo
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2

Recoñecer o valor
de subprodutos e
produtos de vacún:
xatos de recría e
vacas de fábrica de
vacún de leite e
carne.

1.

Incorporación das cooperativas
que agrupan ás explotacións de
leite na comercialización dos
subprodutos.

2.

Plan de mellora dos xatos de recría de
vacas de leite cara á súa
comercialización.

3.

3

4

Mellorar a efectividade
das cooperativas de
comercialización de
animais de
cebadeiros.

Impulsar a
estruturación,
redimensionamento e
colaboración entre
cooperativas do sector
e destas coas
cooperativas e
explotacións lácteas.

1.

Plan para o impulso do cebo de vacas
de fábrica de vacún de leite.

Plan de implantación concertado de

crossing ou cruzamento industrial coas
explotacións de leite.
2.

Mellora dos asesoramentos en
alimentación, conformación e manexo.

3.

Mellora da compra conxunta de
alimentos e abastecementos.

1.

Consecución de dimensión competitiva
para as cooperativas que operan no
sector: clasificación e tipificación de
canais.

2.

Consecución de relacións permanentes
e/ou alianzas entre cooperativas de
vacún de leite e de carne.

3.

Establecemento de colaboracións
organizadas entre gandeiros de
cooperativas de leite e cooperativas de
cebadeiros.

4.

Apoio ás integracións e colaboracións
eficientes na xestión comercial.
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Neste intre o gandeiro de leite non está a
valorizar os subprodutos na medida das
súas posibilidades no ámbito cárnico. Esta é
unha debilidade do conxunto dos sectores
de vacún de Galicia.
As cooperativas de ambos os sectores
deben realizar un esforzo de achegamento
e, sobre todo, os gandeiros e cebadeiros.
Debe acadarse que todas as cooperativas de
leite inicien esta actividade e complementen
a mesma.
O nivel de desenvolvemento das
explotacións lácteas debe facilitar que se
desenvolvan estratexias produtivas en
colaboración coas cooperativas de
cebadeiros de xatos.
Os cebadeiros de xatos e as súas
cooperativas deben iniciar o
desenvolvemento de propostas de
convenios e protocolos de colaboración para
iniciar esta relación.
Se ben xa existen exemplos de boa relación
e integración de ambos os sectores nunha
mesma cooperativa, entendemos que unha
maneira de axudar ao dimensionamento do
sector é unha maior relación entre ambos os
modelos de cooperativas.
Entendemos que o ideal é que esta
colaboración entre ámbolos dous modelos
de cooperativas leve a unha integración
colaborativa beneficiosa e amigable para a
totalidade das cooperativas do sector de
vacún.
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5

Dinamizar a
transformación
industrial no eido
cooperativo (despece,
fileteado, elaborados).

1.

Impulso ás actividades de
transformación para valorizar produtos
cárnicos diferenciados.

Galicia conta cunha gran cooperativa
transformadora, especialmente en Ternera
Gallega Normal.

2.

Impulso á comercialización exterior, ou
fóra de Galicia, de canais ou produtos
transformados a prezos superiores.

3.

Desenvolvemento tecnolóxico na
xestión de produto e na loxística de
distribución.

O reto para os vindeiros anos é xerar maior
valor engadido no proceso comercial e
mesmo lograr a comercialización de canais e
derivados a nivel da UE e incluso fóra da
UE, consolidando plenamente a presenza no
mercado de España.

De leite e derivados lácteos
Dos datos coñecidos nas reunións de debate do sector concluíase que as cooperativas,
altamente efectivas na subministración das explotacións lácteas (comercializan máis do 50% dos
pensos, máis do 30% dos fertilizantes, plásticos, zoosanitarios, fitosanitarios, servizos...), non
foron quen de ter éxito na comercialización láctea.
Moi pouco axudadas (incluso afastadas e peor aconselladas) polas diferentes institucións
públicas do sector, iso fai que o principal reto para os vindeiros anos no sector sexa o seguinte:

As cooperativas han de asegurar o control, transformación e comercialización do
leite dos seus socios.

Todos lembramos o Grupo Lácteo Galego, mesmo Alimentos Lácteos e outros fracasos de
renome. Para iniciar o cambio, é importante controlar a comercialización do leite cru dos socios
previa a transformación, ser donos do mesmo ante unha negociación no mercado lácteo.
Nas Comunidades Autónomas con forte presenza de cooperativas na comercialización do
leite, dispoñen de mellores prezos medios de mercado e este feito contrastado non anima ás
autoridades nin ás organizacións galegas a apoiar iniciativas nesta dirección.
Tomando como referencia os datos dos Acordos Cooperativos de INLAC, as cooperativas
galegas comercializan ao redor do 15% ou 17% do leite de Galicia, mentres que a media de
España é do 37% do leite xestionado por uns primeiros compradores cooperativos que dan
emprego a máis de 3.000 traballadores. Non é fácil dispoñer de bos datos das cooperativas, xa
que neste intre operan a través de sociedades mercantís propiedade das mesmas (Feiraco Lácteos,
propiedade maioritaria de CLUN; Celega, propiedade maioritaria de LEMOS; Galacteum,
propiedade maioritaria de AIRA; Acolat, propiedade maioritaria de CLUN...).
Dos 47 primeiros compradores de Galicia, 15 son cooperativas primeiro compradoras e
comercializan, tal como adiantamos, entre o 15% e o 17% do leite galego e o 6% do leite de
España. A eliminación do sistema de cotas lácteas reduciu en 13 o número de cooperativas
144
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primeiro compradoras dende o ano 2015 e descendeu outro 10% o volume do leite de Galicia
comercializado polas cooperativas. En relación ao leite transformado e posteriormente
comercializado polas cooperativas, esta porcentaxe redúcese a un 5% ou 6% do total de leite de
Galicia.
Por tanto, se as cooperativas queren xogar un papel significativo no mercado do leite en
Galicia e en España, deben ter unhas porcentaxes máis destacables no sector. Entendemos que
este mínimo significativo se sitúa no contorno do 30% do leite producido en Galicia.
Tendo en conta que, cara ao 2030, moi probablemente Galicia produza arredor de
3.200.000Tn de leite, o reto desexable a lograr será:

As cooperativas han de acadar en 2030 o 30% da primeira compra de leite e
dispoñer dunha industria activa que transforme e venda os transformados no mercado
arredor do 15% do total do leite galego.

Así pois, cómpre impulsar a industrialización competitiva do leite mediante sociedades
complementarias propiedade de cooperativas ou de alianzas de varias cooperativas, para o cal hai
que apostar polos nichos de mercado. Ao mesmo tempo, deberase fortalecer ás cooperativas
intermediadoras no mercado lácteo, especialmente as primeiro compradoras, para o que haberá
que establecer alianzas de apoio entre cooperativas e ter acceso a ferramentas industriais de
regulación para momentos de crise.
O sector deberá intentar establecer alianzas de diferentes signos e con diferentes socios, se
quere saír adiante nun campo cheo de grandes competidores e multinacionais.
Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:

1. Impulsar a industrialización competitiva do leite mediante sociedades
complementarias propiedade de cooperativas ou de alianzas de varias
cooperativas.
2. Fortalecer as cooperativas intermediadoras, especialmente as primeiro
compradoras.
3. Apoiar unha produción de leite competitiva, mellorando os servizos á
produción e o acompañamento aos gandeiros socios.
4. Promover unha lexislación gobernamental favorable ao modelo
cooperativo ("Paquete Lácteo").
5. Consolidar a produción láctea dos socios de cooperativas.
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Eixo estratéxico
1

Impulsar a
industrialización
competitiva do leite
mediante
sociedades
complementarias
propiedade de
cooperativas ou de
alianzas de varias
cooperativas.

Accións estratéxicas

1. Nos nichos dos mercados estatais:
a.

Mantemento e incremento
da presenza na
comercialización do leite
líquido, pese ao descenso
de consumo e á maior
presenza da MDD.

b.

Impulso á transformación e
comercialización de queixos
untables, fundidos, tipo
mozzarella... (queixos
importados).

c.

Impulso á presenza das
sobremesas lácteas e
incremento na produción
de iogures.

2. Nos nichos dos mercados
internacionais:

3.

a.

Incremento constante da
presenza de produtos
cooperativos en mercados
internacionais.

b.

Disposición de capacidade
crecente para comercializar
outros derivados lácteos
menos implantados (leite
en po, lactosoros, leite
infantil, queixos
(mozzarella), proteínas
lácteas, alimentos
intermedios,
ingredientes...).

Plan para investir e comprometer a
integración das achegas de capital dos
socios nos proxectos de transformación
láctea (Proxectos tipo ACOLAT).
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Xustificación
Agardamos incrementar o nivel de
transformación e comercialización de
transformados do 5% ou 6% actual ata un
15% do leite galego, ou 480.000Tn no ano
2030.
Este progreso na transformación láctea das
cooperativas actuará como garante e
mecanismos de regulación do resto do leite
que se prevé que comercialicen (arredor do
outro 15% do leite total de Galicia) nas
condicións que deberán pactarse entre as
cooperativas.
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2

Fortalecer as
cooperativas
intermediadoras,
especialmente as
primeiro
compradoras.

1.

Desenvolvemento de accións para que
as cooperativas sexan propietarias e
xestoras do leite dos socios para a súa
comercialización.

2.

Establecemento dunha estratexia propia
de retribución do leite dos socios.

3. Plan para establecer alianzas de
apoio entre cooperativas e ter
acceso a ferramentas industriais de
regulación en momentos de crise.

3

Apoiar unha produción
de leite competitiva,
mellorando os servizos
á produción e o
acompañamento aos
gandeiros socios.

4.

Incremento da profesionalización na
xestión comercial do leite cru.

5.

Plan para prestar un servizo de calidade
de externalización do abastecemento da
industria con flexibilidade e produto
axeitado, profundando na
especialización da produción e no
servizo á carta.

6.

Establecemento de mecanismos de
cooperación e apoio (axuda e protección
mutua) entre cooperativas.

1.

Acompañamento con asesoramentos e
servizos (veterinarios, agronómicos, de
alimentación...) ás explotacións dos
socios en modelos de produción
competitivos a nivel da UE.

2.

Desenvolvemento do espírito
cooperativo entre produtores como
elemento clave a poñer en valor con
accións concretas e efectivas fronte aos
competidores da industria.

3.

Plan da cooperativa para intervir na
mobilización de terra axudando a socios.

4.

Revisión constante dos modelos de
alimentación de vacas, da xestión
técnico-económica e da xenética en
relación aos derivados lácteos á que vai
destinada.

5.

Apoio ao proceso de recría de gando dos
gandeiros socios das cooperativas coa
finalidade de mellorar e reducir custos.

6.

Facilitación do incremento da produción
de leite dos gandeiros socios en
situación de custos competitivos.
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Despois da desaparición das cotas lácteas e
a crise que supuxo para as cooperativas
primeiro compradoras, agárdase consolidar
este modelo cooperativo mediante alianzas
coa transformación láctea cooperativa para
compartir puntualmente situacións de
regulación do mercado.
Este novo cooperativismo deberá permitir
acadar un volume do 15% do leite producido
en Galicia, ou 480.000Tn que se prevén para
o ano 2020.

Dende outros países e comunidades
autónomas valórase positivamente o bo nivel
de prestación de servizos das cooperativas
galegas do sector aos seus socios.
Debe revisarse este bo nivel de servizos coa
finalidade de consolidar as explotacións con
escasa man de obra familiar e escasos
recursos para investimentos, incluso
facilitando o seu acceso, ou co-xestionando o
acceso, á terra.
Os resultados agardados deben ser o acceso
a man de obra cualificada e a bos servizos
relacionados coa produción.
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4

5

Promover unha
lexislación
gobernamental
favorable ao modelo
cooperativo ("Paquete
Lácteo").

Consolidar a
produción láctea dos
socios de
cooperativas.

1.

Lograr que varias cooperativas galegas
poidan cualificarse como OPs
económicas.

2.

Racionalizar e adaptar á lexislación
societaria cooperativa os Acordos
Cooperativos.

3.

Establecer unha relación contractual
racional para o mercado da leite entre
primeiros compradores, e entre estes e
a industria.

1.

Planificación: substitución xeracional e
compromiso da mocidade e das mulleres
coa produción de leite.

2.

Apoio aos proceso de dimensionamento
e consolidación de explotacións.

3.

Diversificación da actividade das
explotacións lácteas: subprodutos de
vacún de carne, producións de horta,
fruticultura (cogomelo, kiwi, castaña...).

4.

Desenvolvemento de actuacións para a
mellora da reputación social e imaxe da
produción de leite na contorna da súa
produción (cheiros, imaxe coas cortes...)

Sabendo da importancia dos mecanismos
que contempla a normativa do "Paquete
Lácteo", debemos aspirar a que todo o leite
que comercialicen as cooperativas galegas
en 2030 sexa comercializado por
cooperativas cualificadas como Organización
de Produtores (OPs); isto requirirá unha
adaptación dos volumes da normativa das
OPs.

Unha das características do sector produtor
de leite de Galicia é a escasa autoestima dos
gandeiros. As cooperativas deben actuar
neste ámbito, para o que é básico implicar ás
mulleres e á mocidade.
A estima e valoración de pertenza ao sector
produtor debe cambiar e as cooperativas
deben colaborar e liderar ese cambio
incrementando a reputación social do sector.

De gandería intensiva: avicultura, cunicultura, porcino...
Para falar deste sector en Galicia é obrigado mencionar ao Grupo Cooperativo Coren, non
só polo ser un gran grupo cooperativo xerador de emprego en procesos de transformación, senón
tamén por ser un axente empresarial clave para o sector agroalimentario de Galicia e para a
sostibilidade do emprego na provincia de Ourense.
Xunto a Coren, outra empresa digna de mención é o Grupo Cooperativo Cogal, que pese a
traballar nun sector cárnico moi limitado (a carne de coello), acadou dimensións realmente
significativas no seu sector en España e mesmo na península Ibérica, dada a súa enorme presenza
no mercado de Portugal como produtora e comercializadora.
Xunto a estas grandes empresas, están pequenas e medianas cooperativas que traballan
neste sector.
O reto máis importante deste sector nos vindeiros anos será:
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As cooperativas han de consolidar a súa base social, incentivando a
incorporación de socios e a substitución xeracional, e impulsar a diferenciación dos
produtos elaborados mediante a innovación que incremente o valor engadido dos
mesmos.

Non cabe dúbida de que hai outros retos importantes a enfrontar na vindeira década, como
os de tipo medio ambiental ou de imaxe dos produtos cárnicos no seu conxunto. Estes son retos
que pola súa dimensión deben ser compartidos con outros sectores e mesmo coas autoridades
relacionadas coa alimentación e saúde.
Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:

1. Impulsar o crecemento e consolidación social.
2. Impulsar a diferenciación dos produtos elaborados.
3. Impulsar as alianzas, os acordos e as integracións con outras pequenas
empresas que complementen.

Eixo estratéxico
1

Impulsar o
crecemento e
consolidación
social.

Accións estratéxicas

Xustificación

1. Plan de incentivos á incorporación
de novos socios.

Cooperativas con gran tradición, traxectoria
e fortaleza empresarial deben impulsar
unha maior dimensión social na súa base
social evitando que as xubilacións de socios
condicionen o seu desenvolvemento futuro.

2. Plan para lograr un maior nivel de
substitución xeracional entre os
actuais socios.
3.

2

Impulsar a
diferenciación dos
produtos
elaborados.

Plan de crecemento interno como
produtores dos actuais socios. Primar a
incorporación da mocidade.

1. Plan de innovación en produtos
elaborados que incrementen o
valor engadido.
2.

Fomento de novas tecnoloxías e
difusión de experiencias en novas
tecnoloxías no sectores cárnicos.
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O sector debe lograr unha maior
substitución xeracional e consolidar a súa
presenza social na produción.
Pese a dificultades e grandes investimentos,
necesítase unha maior posición nos
mercados con marcas propias recoñecidas e
valoradas polos consumidores con produtos
máis diferenciados.
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3

Impulsar as alianzas,
os acordos e as
integracións con
outras pequenas
empresas que
complementen.

1.

Alianzas para introducirse en novos
campos e procesos de xeración de
valor engadido.

2.

Alianzas para acceder a novas
innovacións e tecnoloxías alimentarias
que permiten maior desenvolvemento e
aproveitamento na cadea de valor.
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A necesidade de seguir medrando, non só
socialmente, senón tamén
empresarialmente, poderá vir da man das
alianzas que poden realizar con outros
pequenos operadores do mercado e que
axuden a mellorar o valor engadido do
conxunto.
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7.2.2 Sector de horta, flor, mel e producións diversas
Parecen sectores diferentes, pero teñen aspectos estruturais moi semellantes. Tanto no
sector de horta coma no de flor ou mel, Galicia dispón dun elevado número de produtores, moitos
dos cales son ocasionais ou a tempo parcial.
Para estes sectores o reto de futuro nos vindeiros dez anos é:

As cooperativas han de dar o gran salto da produción a tempo parcial á
produción a tempo completo dun maior número e socios.

Isto debe desenvolverse independentemente do tamaño necesario das explotacións, que
dependerá do acceso á man de obra do que dispoñan ou da que poidan acceder. Un 15% dos
socios no sector de horta e flor e un 10% dos socios no sector da apicultura dedícanse a tempo
completo ao traballo na actividade. Son porcentaxes que se deberían incrementar integrando con
normalidade a algún dos produtores que se dedican ocasionalmente ou a tempo parcial ao sector,
ou ben incorporando novos produtores a tempo completo.
A dispoñibilidade de man de obra é o recurso clave nestas producións.
O primeiro paso debería ser que estas explotacións conten coa dedicación plena do titular
da mesma e que non sexa un produtor ocasional a tempo parcial. Nesta liña, consideramos que a
chave que dará o impulso definitivo cara a produción profesional é o acceso ás axudas das
Organizacións de Produtores de Froitas e Hortalizas (OPFH), de alto interese para as cooperativas
cualificadas e para os socios das mesmas.
Neste intre, só hai unha OPFH no sector da horta e ningunha Agrupación de Produtores
Agrarios (APA) no sector de flor e plantas vivas. Neste senso, propoñemos que en 2030 máis do
80% dos produtos comercializados polas cooperativas sexan canalizados por entidades que
dispoñan desta cualificación, o que requirirá un esforzo de agrupamento e concentración de
produtores e cooperativas pequenas.
Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:

1.
2.
3.
4.

Aproveitar as axudas de OPFH e aplicación da PAC.
Impulsar á profesionalización da produción e das cooperativas
Impulsar alianzas comerciais fronte ás cadeas da Gran Distribución.
Consolidar e modernizar a produción e comercialización da Flor e Planta
Viva.
5. Consolidar e modernizar a produción e comercialización de mel.
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6. Impulsar a produción e cooperativización de novas producións de
interese.

Eixo estratéxico
1

2

Aproveitar as
axudas de OPFH e
aplicación da PAC.

Impulsar á
profesionalización
da produción e das
cooperativas

Accións estratéxicas

1. Promoción e desenvolvemento das
cooperativas ata lograr que todas
teñan a cualificación de OPFH e
accedan as axudas para socios e
entidade.
2.

Posta a disposición de asesoramento
técnico para cumprir coa normativa de
fitosanitarios e da PAC.

3.

Aseguramento dunha trazabilidade
integral dos produtos comercializados
mediante un maior uso da dixitalización.

1.

Incremento do volume medio de
produción por horticultor. Paso da
horticultura ocasional á profesional.
Combinación da produción en
invernadoiro e ao aire libre.
Compromiso dos socios ben formados.

2.

Impulso da tecnificación na produción de
cultivos (tomar como referencia o Sur de
España ou o Norte de Portugal).

3.

Combinación de produtos locais
(pemento de padrón, feixón, tomates
locais, grelo...) con produtos estándares
(leituga, tomate, porro, pataca...).

4.

Mellora da Xestión/Organización
cooperativa: plantón apropiado, bo
sistema informático, programación de
cultivos dos socios, control parcela a
parcela, axilidade (pedido, colleita,
proceso, expedición) e control da
seguridade alimentaria.

5.

Desenvolvemento de servizos
cooperativos de proximidade, áxiles,
frescos e sen rexeitamentos.

6.

Impulso de servizos de asesoramento
técnico de calidade que formen e fagan
profesionais, que impulse a innovación
de produto e reforce os produtos locais e
ecolóxicos.
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Xustificación
Os sectores deben lograr que en 2030 o
80% dos produtos comercializados polas
cooperativas teñan a cualificación como de
OPFH ou APA en flor.
Estas axudas axudarán a avanzar no
asesoramento aos produtores e na
trazabilidade e dixitalización.

Os sectores deben lograr que todos os
produtores que desexen dedicar o 100% do
seu tempo á produción de horta, flor, mel e
outras novas producións agrícolas ou
gandeiras atopen todos os servizos
necesarios nas cooperativas para poder
acadar ese obxectivo e vivir con solvencia
económica da actividade en cada sector.
Debe de acadarse poder posibilitar unha
dedicación a tempo completo á actividades
sectoriais.
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3

4

7.

Xestión de terras e superficies para o
aproveitamento conxunto de recursos e
acometida de novos proxectos agrícolas.

Impulsar alianzas
comerciais fronte ás
cadeas da Gran
Distribución.

1.

Desenvolvemento de alianzas entre
cooperativas para dar servizo á Gran
Distribución que opera en Galicia.

2.

Desenvolvemento dun servizo áxil e de
proximidade con produtos locais,
ultrafrescos e con servizos ao gusto de
cada cliente evitando rexeitamentos por
non cumprir especificacións.

Consolidar e
modernizar a
produción e
comercialización da
Flor e Planta Viva.

1.

Promoción das cooperativas ata lograr
que acaden a cualificación de APAs e
accedan as axudas.

2.

Incremento do volume medio de
produción por produtor e impulso da
profesionalización. Combinación da
produción en invernadoiro e ao aire libre,
dos produtos locais cos estándares.
Compromiso dos socios ben formados.

3.

Posta a disposición dun canal propio de
comercialización (garden, florería...) que
canalice parte da produción a clientes
finais.
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Os sectores han de consolidar e integrar a
totalidade das cooperativas produtoras en
alianzas e pactos entre cooperativas
vantaxosos a todos os niveis para as
mesmas.

Pese ao retroceso producido no sector coa
desaparición de moitos produtores pola
presión comercial da flor procedente de
América do Sur, Galicia dispón de excelentes
condición produtivas no sector de flor e
planta viva, polo que as cooperativas deben
consolidar esta actividade na nosa
Comunidade.
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5

6

Consolidar e
modernizar a
produción e
comercialización de
mel.

Impulsar a produción
e cooperativización de
novas producións de
interese.

1.

Incremento do número de produtores
profesionais de mel mediante a
animación á profesionalización dos non
profesionais.

2.

Integración do apicultor non profesional
na dinámica produtiva e operativa das
cooperativas.

3.

Impulso ao cooperativismo e á
elaboración de meles de especial
demanda no mercado.

4.

Apertura de mercados internacionais
para os meles comercializados polas
cooperativas.

5.

Incremento do volume comercializado
polos socios nas cooperativas que non
esixen exclusividade de entregas.

1.

Promoción de novas producións con
demostrada rendibilidade como: kiwi,
cogomelo, resina, Porco Celta, Faba de
Lourenzá, castaña, té, aceite, Physalis
Peruviana, grelos, pementos autóctonos,
grelos, ovino e cabrún...

2.

Impulso das cooperativas que xa operan
nestes sectores e con algún destes
produtos.

3.

Facilitación para que outros produtores
agrarios e/ou gandeiros complementen
ingresos con estas novas producións.

4.

Impulso da participación en proxectos
I+D+i que axuden a mellorar manexos e
rendementos produtivos.
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Os meles de Galicia, de calidade excepcional,
son de fácil comercialización nos mercados.
As importacións de meles de China e outros
países e o propio fraude ou confusión de
etiquetado habitual no sector deben obrigar
aos produtores a fortalecer as cooperativas e
a unha comercialización profesional e
organizada.

Na actualidade e nos vindeiros anos as
cooperativas avanzarás en novas producións
agrarias e gandeiras.
Deben procurar que o desenvolvemento
comercial destas novas produción sexan
organizadas en cooperativas con
transparencia, trazabilidade, rigor e servizo
aos clientes.
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7.2.3 Sector vitivinícola
As adegas cooperativas galegas son un exemplo e modelo empresarial en España, pola súa
gran concorrencia competitiva e a súa capacidade de xerar valor engadido. Acadan un volume
comercial nas Denominacións de Orixe (DOs) onde operan dun 35% de media de viño galego en
DOs, e varias das mesmas son as adegas líderes correspondente a súa DO.
O sector vitivinícola galego produce entre o 2% e o 3% do viño de España, pero achega
aproximadamente o 8% do valor engadido do sector vitivinícola estatal, sendo un exemplo de
valorización de produto ao que as cooperativas se adaptaron e compiten con éxito. Grazas a iso,
en Galicia non se mercan as uvas aos produtores en pesetas, tal como sucede noutras DOs, coma
as de A Mancha.
Pese ao éxito empresarial, á profesionalización das adegas cooperativas e ao elevado nivel
das exportación dos viños das adegas, o principal reto das mesmas para a vindeira década será:

As cooperativas han de adaptar as explotacións dos socios, ampliando a
produción dos mesmos e mellorando os niveis de calidade de uva, de xeito que as
explotacións teñan continuidade, dimensión e xeren suficiente marxe económico que
incentive a substitución xeracional e se aproveite para avanzar na diferenciación dos
viños, na diversificación con calidade e na innovación dos mesmos.

A diferenciación mediante a innovación constante debe ser o sinal de identidade dos viños
das adegas cooperativas. No 2030 deberían dispoñer dun número estable de viticultores socios
que garantan a continuidade cooperativa das adegas e faciliten a incorporación da innovación que
a produción de viño require constantemente, producindo proporcionalmente máis uvas para as
adegas que na actualidade.
Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:

1. Desenvolver un plan para impulsar a continuidade das explotacións dos
socios e a dimensión das mesmas.
2. Impulsar de forma constante a diferenciación por medio da calidade,
diversificación, innovación de produto, proceso e de comercialización, uso
da última tecnoloxía...
3. Impulsar o crecemento ordenado e competitivo das adegas cooperativas.
4. Impulsar a comercialización e a internacionalización
5. Desenvolver un plan de achegamento ás novas tendencias e alternativas
no sector vitivinícola para o aseguramento da tripla sostibilidade.
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Eixo estratéxico
1

Desenvolver un
plan para impulsar
a continuidade das
explotacións dos
socios e a
rendibilidade das
mesmas.

Accións estratéxicas

Xustificación

1. Realización dun estudo en cada
cooperativa sobre a situación e as
tendencias de substitución
xeracional entre os seus socios e
vincular a mesma coa rendibilidade
das explotacións.

Especialmente nas DOs da provincia de
Ourense, as cooperativas deben lograr un
cambio de tendencia onde a
subministración de uva dos socios vaia
crecendo na década a ritmo máis elevado
que a uva mercada a terceiros nos socios.

2. Impulso dende as cooperativas e
administracións de medidas para
que os socios incrementen a
rendibilidade como garantía de
continuidade: aluguer de pequenas
explotacións, sociedades
conxuntas, novas plantacións,
incremento eficiencia...

Este incremento da produción dos socios
debería ser unha oportunidade para un
impulso forte á innovación e á
diferenciación dos viños das adegas.

3.

Aproveitamento da rendibilidade para o
lanzamento de novos produtos e
incremento da calidade e gama. Escapar
dunha única variedade e tipo de uva.

4.

Revisión do modelo de negocio de cada
cooperativa para asegurar a tripla
sostibilidade e, nomeadamente, a
rendibilidade dos socios e a fortaleza
cooperativa.

5.

Aproveitamento do cambio climático:
viñedos en altura, novas variedades,
aproveitamento da auga...

6.

Plan de adecuación das necesidades dos
socios cos instrumentos sectoriais de
apoio á produción en España/Galicia.

7.

Revisión das fórmulas de vinculación
societaria dos socios coas cooperativas e
do reparto dos resultados para asegurar
a estabilidade societaria das
cooperativas a medio e longo prazo.
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2

3

Impulsar de forma
constante a
diferenciación por
medio da calidade,
diversificación,
innovación de
produto, proceso e
de
comercialización,
uso da última
tecnoloxía...

Impulsar o
crecemento ordenado
e competitivo das
adegas cooperativas.

1. Limitación da estandarización de
cultivos e producións nas DO de
Galicia. Evitar os modelos
produtivistas.
2. Promoción da diferenciación e
calidade como referente na toma de
decisións nas DOs.
3.

Participación continuada en programas
de innovación públicos e privados, así
como a introdución de novas
tecnoloxías. Preferencia as actuacións
compartidas.

4.

Plan de comunicación para a difusión do
atractivo de ser produtor vitivinícola.

1.

Desenvolvemento de Plans de
supervivencia e sostibilidade do sector
vitivinícola cooperativista por mor da
competencia de adegas externas no
noso territorio.

2.

Plan de crecemento mediante alianzas
organizativas con pequenas adegas
privadas.

3.

Plan de promoción e acompañamento de
procesos de integración e fusión de
adegas cooperativas.

4.

Alianzas das adegas cooperativas
medianas e pequenas para a
comercialización en mercados afastados
(estatal e exterior).

5.

Plan para un necesario crecemento de
gama de viños a comercializar: alianzas
que complementen gamas de viños.

6.

Plan para o incremento de produción de
uva propia da adega coa finalidade de
realizar un lanzamento constante de
novos produtos vitícolas e complementar
a produción dos socios.

7.

Aseguramento da eficacia e
competitividade en termos empresariais
e comerciais: boa xestión empresarial,
persoal ben formado e en formación
constante, bo equipo comercial...
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A especialización e diferenciación debe
seguir sendo a estratexia clave no sector,
polo que a estandarización e modelos
produtivistas deben seguir afastados das
prácticas habituais nas DOs e cooperativas,
sen que iso impida avanzar en melloras
operativas que faciliten unha xestión que
nunca poña en dúbida esa especialización
e diferenciación.

As adegas cooperativas deben avanzar no
deseño de gamas de viño de alta calidade
a comercializar polas mesmas.
Para iso, usarán as ferramentas
organizativas e societarias que estimen
máis oportunas, tratando de reforzar os
liderados nos eidos claves dos viños
brancos e naqueles que reforcen a súa
posición comercial no mercado.
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4

Impulsar a
comercialización e a
internacionalización.

1.

Reacción no mercado español e
ampliación do mesmo: impulsar
presenza nas zonas de menor
implantación.

Pese ao elevado nivel de
internacionalización das adegas
cooperativas, apréciase que este feito non
é homoxéneo no conxunto das adegas.

2.

Plan de achegamento e consolidación do
mercado da gran distribución
alimentaria.

3.

Plan de imaxe e da cultura do viño en
cada adega: impulso á "cultura do viño",
impulso a imaxe do consumo
responsable, presentación do viño coma
un alimento, impulso ao consumo con
moderación, actividades de
enoturismo...

Por iso, estímase que durante a actual
Década, e tras a crise Covid-19, as adegas
cooperativas deberán repensar a súa
estratexia comercial e aproveitar para
equilibrar a súa presenza nos diferentes
mercados, tanto estatais como
internacionais, e tendo en conta que o
canal Horeca tardará en recuperarse da
crise Covid-19 en case a totalidade dos
mercados.

4.

Identificación de accións a desenvolver
para manter a actividade en momentos
de recesión, así como nestes mercados:
Plan Covid-19, Brexit e Aranceis Trump.

5.

Plan para compartir operacións de
internacionalización compartidas entre
as adegas pequenas e medianas.

6.

Plan de análise da posibilidade de crear
equipos comerciais compartidos cara
a novos mercados exteriores. Especial
para as pequenas e medianas adegas.

7.

Desenvolvemento de accións para
resaltar a notoriedade dos viños brancos
de Galicia e a súa vinculación coa cultura
do territorio: gastronomía, ocio...
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Para isto, a colaboración comercial das
pequenas cooperativas, especialmente en
determinados mercados de difícil acceso,
podería ser unha oportunidade que deben
estudar e aproveitar.

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030

5

Desenvolver un plan
de achegamento ás
novas tendencias e
alternativas no sector
vitivinícola para o
aseguramento da
tripla sostibilidade.

1.

Impulso ás accións de economía
circular: reutilización de restos e
subprodutos de viñedo e adega e
aplicación de novos produtos en
envases e embalaxes da adega.

2.

Plan de adecuación da produción ás
novas esixencias fitosanitarias:

3.

a.

Buscar alternativas técnicas
viables á supresión de
fitosanitarios e herbicidas
típicos, como o uso do cobre,
clorpirifos, ou mesmo do
glifosato, entre outros.

b.

Maior uso de fitosanitarios de
baixo impacto
medioambiental.

c.

Uso habitual da xestión
integrada de pragas.

Aumento da biodiversidade agrícola e
gandeira mediante a implantación de
reservorios a especies que poidan loitar
contra pragas. Aproveitar para
comercializar viños especiais e
diferenciados.
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As adegas cooperativas deben ser áxiles no
intre de incorporar na súa xestión e
planificación produtiva e comercial as novas
tendencias, chegando incluso a aproveitar
algunhas das mesmas coma un reclamo
comercial, tal como xa o están a facer as
adegas cooperativas en países da UE (viños
compatible coa apicultura, viños que
recuperan biodiversidade...).
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7.2.4 Sector de subministracións
A principios deste século XXI as cooperativas comercializan ao redor do 50% dos pensos
animais en Galicia, co gran liderado do Grupo Cooperativo Coren. Vinte anos despois, os
profesionais do sector estiman que as cooperativas incrementaron o peso na produción e
comercialización de pensos e outros produtos alimentarios sobre o total galego, competindo coas
multinacionais que operan na nosa Comunidade.
Na vindeira década o reto das cooperativas é o seguinte:

As cooperativas han de consolidar esa posición de liderado na fabricación de
pensos e alimentación animal e incrementar o seu peso na comercialización de
fertilizantes, plásticos, deterxentes, fitosanitarios, zoosanitarios e outras
subministracións.

Para responder favorablemente a este reto seguirá sendo clave traballar no
dimensionamento, integración e especialización das cooperativas, fortalecendo a operativa
conxunta de compras a través da central Delagro e as alianzas puntuais que con tal fin poidan
xurdir e promoverse para as cooperativas non integradas na Central.
Uns servizos de abastecementos competitivos son chave para un sector profesional, en
innovación constante que evoluciona segundo os mercados e os estímulos que recibe do exterior.
Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:

1. Consolidar o liderado cooperativo na fabricación de pensos e alimentación
animal.
2. Crecer e desenvolver a xestión de fertilizantes e fitosanitarios.
3. Mellorar a xestión de almacéns e agrotendas.
4. Impulsar o comercio de enerxía e carburantes.
5. Impulsar a xestión de riscos e o asesoramento económico.
6. Conservar o medio ambiente.
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Eixo estratéxico
1

2

Consolidar o
liderado
cooperativo na
fabricación de
pensos e
alimentación
animal.

Crecer e
desenvolver a
xestión de
fertilizantes e
fitosanitarios.

Accións estratéxicas

Xustificación

1.

Impulso da dimensión e
especialización.

2.

Fortalecemento da compra conxunta e
coordinada de materias primas de
alimentación animal: compra, controis
de calidade...

3.

Mellora dos sistemas de establecemento
de escenarios de mercados de Materias
Primas internacionais para a
anticipación na toma de decisións de
subministración.

4.

Desenvolvemento comercial: incremento
das vendas de produtos a socios e a non
socios das cooperativas.

5.

Desenvolvemento comercial: Plan
especial para atención e servizo das
grandes explotacións gandeiras.

6.

Loita constante contra os fraudes típicos
do sector e aposta pola calidade tendo
en conta a relevancia do prezo no
mercado.

1. Fortalecemento da compra
conxunta e coordinada de materias
primas: compra, controis de
calidade, seguimento...
2.

Formación dos socios en calidades dos
fertilizantes e loita contra etiquetados
fraudulentos.

3.

Incorporación de innovacións que
favorezan a diferenciación en
formulación competitiva de alta
eficiencia e adaptabilidade.

4.

Traslado aos produtores do
cumprimento da normativa con
asesoramento e boa xestión de
inventarios.
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Se dende o ano 2000 ata o 2020 se
integraron máis de 12 pequenas fábricas, e
hoxe quedan sobre outras 12 fábricas de
certa importancia (ao marxe das fábricas de
Coren), non é descabezado pensar que en 10
anos se reduza o número en 5 entidades
mantendo o mesmo peso no sector.

Cun mercado moito máis esixente en relación
ao cumprimento de normas ambientais e
transparencia, as cooperativas han de fixarse
o obxectivo de manter e incrementar o peso
na subministración cooperativa en Galicia.
Para acadalo, a innovación ten que ser unha
ferramenta chave para competir.
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3

Dixitalizar procesos e
mellorar produtos e
servizos en todo o
sector de
subministracións:
fábricas, agrotendas,
almacéns...

1.

2.

Revisión en cada cooperativa do modelo
de negocio no ámbito das
subministracións para asegurar a
sostibilidade desta liña de negocio
Profesionalización das funcións
comerciais nas cooperativas e
fortalecemento da compra conxunta e
coordinada de materias primas: compra,
controis de calidade, relación
provedores, políticas comerciais...

3.

Dixitalización e mellora de procesos:
axilización, control, anticipación...

4.

Implantación de TIC, especialmente as
de interese dos socios e clientes.

5.

Aseguramento da trazabilidade e a
flexibilidade en contornos cambiantes.

6.

Desenvolvemento de ferramentas de
comercio electrónico adaptadas ao
medio rural e socios.

7.

Redución do catálogo de produtos e
duplicidades e axilización dos procesos
de abastecemento e loxística.

8.

Optimización das políticas conxuntas de
xestión medioambiental: plásticos
agrícolas, fertilizantes, fitosanitarios,
zoosanitarios...

9.

Colaboración coa Xunta de Galicia para o
desenvolvemento no territorio de
accións encamiñadas á eliminación da
competencia desleal: fraudes en
calidades e cantidades de produtos,
fraudes en servizos, irregularidades
fiscais...

162

161

É fundamental avanzar na profesionalización
da xestión dos almacéns e agrotendas.
Neste senso, a dixitalización coordinada e
conxunta de todo o proceso de
subministración ás explotacións será clave
para manter o nivel de competitividade.
Por tanto, o resultado agardado debe ser a
toma de decisións en base a datos e
tendencias dispoñibles grazas á dixitalización
do proceso de subministración.
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5

6

Impulsar o comercio
de enerxía e
carburantes.

Impulsar a xestión de
riscos e o
asesoramento
económico.

Conservar o medio
ambiente.

1.

Fortalecemento da implantación e
compra conxunta e coordinada de
enerxía: compra, controis de calidade,
loxística...

2.

Elaboración do proxecto de resposta
conxunta ante a descarbonización da
economía e o impulso das enerxías
alternativas.

3.

Impulso das Estacións de Servizo
Desatendidas de carburantes.

4.

Atención ás novas necesidades de
vehículos eléctricos, híbridos,
conectados, autónomos e compartidos,
polo que as gasolineiras deberán
adaptarse á crecente dixitalización.

1.

Impulso de proxectos conxuntos de
seguros no medio rural para paliar a
carencia deste servizo, ou mellorar o
existente, actuando sobre as
necesidades, aseguradoras de
cooperativas e socios e ofrecendo un
servizo profesional ao medio rural e
obtendo unha nova vía de ingresos.

2.

Especialización e potenciación do
coñecemento dos equipos profesionais
das cooperativas: especialistas en
seguros, xestores administrativos...

3.

Planificación e desenvolvemento de
políticas de servizo conxuntas aos socios
de cooperativas e clientes.

4.

Profesionalización da xestión financeira
nas cooperativas

1.

Plan para abordar conxuntamente e
reducir o impacto ambiental, o cambio
climático, a pegada hídrica e a de
carbono.

2.

Especialización e control técnico dos
procesos produtivos e materias primas
involucradas.

3.

Avance na seguridade alimentaria e na
trazabilidade dos produtos que manexan
os socios.
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As enerxías serán cada vez máis importantes
tras a aprobación do Pacto Verde e o
obxectivo de carbono cero en 2050.
As cooperativas deberán lograr operar de
xeito coordinado e conxunto nun ámbito que
poden lograr unha posición competitiva
destacada ao estar instaladas no medio rural.

O espectacular salto cuantitativo e cualitativo
producido por UCOGA cos seguros, xunto co
excelente nivel de servizos de asesoramento
económico ás explotacións, debe obrigar ás
cooperativas a seguir mellorando ambos os
servizos mediante políticas conxuntas ou
coordinadas que a penas se aplican.

A subministración ás explotacións será clave
para cumprir coas normas medio ambientais
e terá que ser unha ferramenta competitiva
moi importante das cooperativas e dos seus
socios.
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7.2.5 Sector de servizos de maquinaria e de ordenación do territorio
Un dos avances máis salientable das cooperativas en Galicia nestes últimos 20 anos está
relacionado cos servizos de maquinaria aos socios. Xa comentamos o importante papel que xogan
o conxunto dos servizos que prestan as cooperativas aos socios agricultores e gandeiros. Porén, a
grande importancia que acadan neste intre para a eficiencia e rendibilidade das explotacións as
Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agrícola (CUMAs) e os Parques de Maquinaria (PMs) das
cooperativas agroalimentarias era impensable fai uns cuantos anos.
Nesta grata evolución do sector dos servizos de maquinaria tivo moito que ver o apoio que
dende a correspondente Consellería do ámbito agrario se veu desenvolvendo ao longo destes anos
a través das correspondentes axudas. Isto é un claro exemplo de que cando as administración
queren apostar polo fomento e desenvolvemento do cooperativismo pronto se acadan logros
importantes.
Porén, esta importancia cooperativa, económica e social dos servizos de maquinaria de
CUMAs e PMs debería culminarse nos vindeiros anos co desenvolvemento do seguinte reto:

Os servizos de maquinaria de CUMAs e PMs han de consolidarse como
ferramentas clave na ordenación do territorio de Galicia e no acceso ás terras
abandonadas, principal reto político que o agro galego debe acometer nesta década.

Resulta evidente que este é un reto que depende da regulamentación e normativa das
administracións que se dite ao respecto. Con todo, sería un erro que non se contase coas mesmas
para xogar un importante papel na ordenación do territorio agrario e o correspondente incremento
produtivo de terras abandonadas, en colaboración coas empresas de servizo privadas.
As CUMAs e PMs están no territorio, formadas por agricultores e gandeiros, implicadas na
sociedade rural e unha axuda económica ás mesmas supón unha pequena axuda a ducias, centos
ou miles de agricultores e gandeiros.
Por suposto, entendemos que as CUMAs e os PMs deben seguir contando co apoio
ordenado e transparente da administración autonómica, e que o mesmo sexa unha importante
panca para avanzar a maior ritmo na profesionalización e innovación constante das mesmas.
Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:
1. Desenvolver un Plan Cooperativo de intervención eficiente na Ordenación
do Territorio agrícola abandonado
2. Impulsar as CUMAs e PMs como ferramentas de servizo aos gandeiros
socios.
3. Desenvolver un Plan de Innovación continua para CUMAs e PMs.
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Eixo estratéxico
1

2

Desenvolver un
Plan Cooperativo de
intervención
eficiente na
Ordenación do
Territorio agrícola
abandonado.

Impulsar as CUMAs e
PMs como ferramentas
de servizo aos
gandeiros socios.

Accións estratéxicas

1. Deseño do acceso a novas terras
procedentes do abandono.
2. Priorización no acceso a Terras
Abandonadas. Tanto CUMAs como
PMs son as entidades dos
gandeiros máis apropiadas para o
acceso e explotación de novas
terras.
3.

Recoñecemento das CUMAs e PMs
como entes coñecedoras e
demandantes de terras de uso agrícola.

1.

Priorización das axudas a maquinaria
de CUMAs e Parques de Maquinaria
(PMs) respecto ás axudas de tipo
individual.

2.

Recoñecemento das CUMAs e PMs para
que abarquen a subministración de
servizos de man de obra que necesiten
as explotación.

3.

Fixación de criterios estándar de axudas
ás mesmas, buscando sempre a
eficiencia no investimento: por
hectáreas ou por cabezas de gando.

4.

Implantación da xestión ordenada e
rexistro de variables PAC e outras
axudas.

5.

Implantación da xestión das boas
prácticas agrarias e medioambientais.

6.

Control minucioso e eficiente dos
gastos asociados á actividade.

7.

Disposición de equipos de alto
rendemento e man de obra de alta
cualificación.

8.

Avaliación continua de necesidades e
sistemas de control de custos
esixentes.

9.

Necesidade de crear unha unidade
específica de cooperación de CUMAs e
PMs e administración autonómica para
avanzar na especialización, retos e
axudas públicas ao sector.
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Xustificación
Neste intre CUMAs e PMs están a operar
nalgunhas superficies agrícolas que xa non
son de propiedade dos seus socios.
Por iso, co apoio e respaldo das autoridades
competentes deben ser a ferramenta para a
posta en valor de terras abandonadas e
trasladar o seu potencial produtivo a miles
de agricultores e gandeiros en condicións de
transparencia e concorrencia.

Moito se ten avanzado nestes anos no
impulso deste servizos de maquinaria de
CUMAs e PMs, e máis se debe avanzar nos
vindeiros anos traballando na transparencia
e na mellora constante da eficiencia e dos
rendementos, tanto de máquinas como de
persoas especialistas, ata cubrir ese déficit
laboral que está a padecer a gandería de
vacún de leite en Galicia.
Para iso, nos vindeiros anos a dixitalización
de certas variables claves do servizo de
cada máquina debería servir de nexo de
colaboración construtiva entre as
administración e as entidades.
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3

Desenvolver un Plan
de Innovación
continua para CUMAs
e PMs.

1.

Incorporación de CUMAs e PMs a
agricultura de alta precisión.

2.

Inicio da dixitalización e sensórica no
eido agrogandeiro en Galicia.

3.

Introdución de man de obra altamente
cualificada. Ver a necesidade de
dispoñer dun ciclo específico de
formación.
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Dados os rápidos avances tecnolóxicos nos
vindeiros anos debe crearse un grupo de
innovación compartido entre CUMAS e PMs
que racionalice os investimentos e facilite a
mellora continua.
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7.2.6 Sector de cooperativas con seccións de crédito
As sección de crédito (SSCC) das cooperativas galegas levan superado multitude de crises
financeiras e están a converterse, conxuntamente coa entidade financeira e cooperativa de crédito
Caixa Rural Galega, nas únicas entidades que sen seren de tipo financeiro prestan importantes
servizos neste ámbito aos seus socios.
Na comarca de Ferrolterra atópanse as cooperativas Meirás, Vilaboa, O Val e Lago que
teñen depositados preto de 150 millóns de euros dos seus socios e que levan xestionando créditos
e préstamos a favor dos mesmos por un importante valor en colaboración con entidades
financeiras. No ámbito español, as SSCC teñen recibido depósitos de 2.800 millóns de euros
acadando grande importancia e peso en Cataluña, Andalucía, Castela – A Mancha, Valencia,
Galicia, Euskadi...
As SSCC son unha figura xurídica escasamente coñecida polas autoridades competentes na
materia financeira que veñen prestando un importante servizo financeiro con rigor e transparencia
dende hai moitas décadas. Os servizos financeiros requiren de numerosa regulación para xerar
confianza, mesmo entre os socios das propias entidades financeiras.
Por iso, o principal reto que teñen as SSCC cara ao 2030 é:

As SSCC deben crear unha relación de confianza e colaboración mutua coas
autoridades reguladoras da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda) que posibilite a
xeración de confianza nos socios, a profesionalización das cooperativas e a
implantación de sistemas que garantan o rigor, a prudencia e a cautela na xestión dos
fondos depositados polos socios.

Ademais, as propias cooperativas deben avanzar en sistemas de colaboración entre as
mesmas (con ou sen apoios regulamentarios) e coas administracións que garantan un servizo de
calidade aos seus socios e a continuidade da actividade de servizos financeiros a medio e longo
prazo.
Para responder a este desafío, a estratexia contén o desenvolvemento de accións
estratéxicas nos seguintes ámbitos:

1. Crear unha relación de colaboración das seccións de crédito (SSCC) coas
autoridades reguladoras (financeiras e cooperativas) da Xunta de Galicia.
2. Impulsar melloras na dirección e xestión das SSCC.
3. Mellorar as relacións das SSCC coas Entidades Financeiras (EEFF).
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1

2

Eixo estratéxico

Accións estratéxicas

Xustificación

Crear unha relación
de colaboración das
seccións de crédito
(SSCC) coas
autoridades
reguladoras
(financeiras e
cooperativas) da
Xunta de Galicia.

1. Establecemento dunha regulación
normativa en Galicia que impulse e
ordene o control das SSCC, e
termine coas susceptibilidades das
autoridades competentes
mediante un maior control e
vixilancia das SSCC.

Nos vindeiros anos as SSCC e a Consellería
de Facenda deben deixar de vivir uns á
marxe doutros e posibilitar que máis de
15.000 socios das SSCC se beneficien do
diñeiro depositado nas mesmas, con
garantías suficientes de control, supervisión
e adecuación ás prácticas dun eficiente
xestor de depósitos.

Impulsar melloras na
dirección e xestión das
SSCC.

2. Superación da aplicación en Galicia
da Lei de Contratos de Crédito
Inmobiliario (LCCI), de xeito que
poidan seguir operando as SSCC
con préstamos hipotecarios.
3.

Consolidación das SSCC como
entidades que operan con prudencia,
rigor, cautela e control de riscos.

4.

Creación dun Fondo Cooperativo para
afrontar situacións difíciles das SSCC.

5.

Desenvolvemento dunha boa sintonía
das SSCC coas autoridades de control
da Xunta de Galicia.

1.

Visibilización das SSCC como un modelo
viable e de futuro. Incremento das
visitas institucionais das autoridades
públicas.

2.

Consolidación do dimensionamento e a
profesionalización das SSCC.

3.

Posta a disposición de xestores
formados que actúen con rigor, cautela
e prudencia en relación ás operacións
financeiras internas e externas.

4.

Formación xeral dos Consellos Reitores
das cooperativas con SSCC.

5.

Incremento da transparencia
económica e social das entidades como
resultado da profesionalización.
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Para iso, será clave crear mecanismos
reguladores que permitan esa relación e
coñecemento mutuo.
Neste senso, a LCCI que debe aplicarse
pode ser a ferramenta para xerar este
achegamento do sector ao regulador, e
seguir facilitando a operatividade das SSCC
cos créditos hipotecarios.

É desexable que os procesos de formación e
profesionalización que as propias
cooperativas con SSCC están a desenvolver
habitualmente pasen a estar estandarizados
e tipificados como prácticas do sector.
Neste senso, as propias entidades deberían
facer un esforzo de autorregulación
transparente que deberían implementar nos
vindeiros anos.
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3

Mellorar as relacións
das SSCC coas
Entidades Financeiras
(EEFF).

1.

Creación e consolidación dun Acordo
Intercooperativo das SSCC galegas que
impulse actuacións conxuntas fronte as
EEFF (convenio marco).

2.

Acceso das SSCC ás ferramentas
financeiras de maior rendemento
(fondos de investimento, fondos de
pensións...).
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A inevitable dependencia das SSCC das
Entidades Financeiras (EEFF) para
determinadas operativas debe servir de
acicate para que nos vindeiros anos as
cooperativas estuden a posibilidade de
poñer en marcha unha colaboración, que
poden executar a través dun Acordo
Intercooperativo de colaboración e apoio
mutuo.
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8.2 Participación
Xornadas sectoriais
Desenvolvéronse 7 xornadas sectoriais que contaron coa contribución técnica de 12
persoas expertas e máis de 120 participantes nos debates sobre o futuro do cooperativismo
agroalimentario galego e os respectivos sectores de produción.
13 de febreiro, cooperativas lácteas e de derivados lácteos
Expertos



Fernando de Antonio, Exdirector de Gandaría de Cooperativas Agro-alimentarias de
España.
Victorio Collado, Director de Gandaría de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Participantes
1. Albino J. Fernández López. Xerente de LEIRA.
2. Daniel Ferreiro Otero. AIRA. Director de AIRA.
3. Edelmiro Méndez Fernández. Xerente de COAFOR.
4. Francisco Javier García Gallo. Directivo de CLUN.
5. Higinio Mougán Bouzón. Director-Xerente de AGACA.
6. José Ansoar Sampaio. Técnico de AIRA.
7. José M. Rodríguez Fernández. Xerente de LEMOS.
8. María del Carmen Piñón López. Xerente de COMARCAL DE ORDES.
9. María Lois Gómez. Xerente de XALLAS.
10. María Rey Campos. Técnica de ACAGA.
11. Melchor García Iglesias. Xerente de COREBER.
12. Victorio M. Louzao. Xerente de CAMPODEZA.
13. Xosé M. López Tellado. Presidente de AIRA.
18 de febreiro, cooperativas vitivinícolas
Experto


Emma Castro Barreiro, Directora Vitivinícola de CAE.

Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alfredo Vázquez Seijido. Xerente de BODEGA JESÚS NAZARENO.
Ángel Lamas González. Comercial de VITIVINÍCOLA AROUSANA.
Calixto Varela Castrillón. Reitor de VITICULTORES MARTÍN CÓDAX.
Higinio Mougán Bouzón. Director-Xerente de AGACA.
Javier Piñeiro Francisco. Comercial de BODEGAS EIDOSELA.
José Luís Pérez Núñez. Técnico de BODEGA JESÚS NAZARENO.
Lázaro Gándara Sobrino. Presidente de BODEGAS EIDOSELA.
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8. Leoncio Barreiro Muñiz . Reitor de VITIVINÍCOLA AROUSANA.
9. Loli Couso Costa. Técnica de AGACA.
10. María Dolores Calvo Méndez. Presidenta de ADEGA CONDES DE ALBAREI.
11. Manuel Ángel Dopazo. Reitor de VITICULTORES MARTÍN CÓDAX.
12. Manuel Bea González. Reitor de ADEGA CONDES DE ALBAREI.
13. Manuel Fernández Rodríguez. Presidente de BODEGA JESÚS NAZARENO.
14. Marisol Fariña Escudeiro. Reitora de ADEGA CONDES DE ALBAREI.
15. Roberto Taibo Frieiro. Técnico de VIÑA MORAIMA.
16. Xoán A. Allegue López. Presidente de VITICULTORES MARTÍN CÓDAX.
19 de febreiro, CUMAS e parques de maquinaria
Experto


Santiago Sousa Lema, Director do Servizo de Maquinaria de CLUN.

Participantes
1. Albino Fernández López. Xerente de LEIRA.
2. Higinio Mougán Bouzón. Director-Xerente de AGACA.
3. Jesús María Moures Vázquez. Reitor de O RODO
4. José E. Otero Díaz. Técnico de AIRA
5. José Luís Camiñas Vázquez. Presidente de O RODO.
6. José Severino Montes Pérez. Directivo de CLUN.
7. Loli Couso Costa. Técnica de AGACA.
8. Maite Areán Noura. Xerente de VILAXUSTE.
9. Manuel Varela López. Presidente de PERPETUO SOCORRO.
10. Marcos Louzao Outeiro. Técnico de COAFOR.
11. Pablo Porteiro Abelenda. Reitor de XALLAS-SANTA COMBA.
12. Pablo Santos. Técnico de XALLAS-SANTA COMBA.
21 de febreiro, cooperativas de horta, flor, mel e diversos
Experto


Higinio Mougán Bouzón, Director-Xerente de AGACA.

Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alberto Amil Chaves. Presidente de HORSAL.
Antonio Rodríguez Varela. Técnico de AIRA.
Anxo Morán Santana. Presidente de POSTOIRO.
Beatriz Morán Martínez. Xerente de POSTOIRO.
Carlos Sabarís Cores. Reitor de HORSAL.
Consuelo Ferreira. Socia de PORTA DO RIO MIÑO.
Daniel Fresco Tejero. Técnico de EL PLANTEL DE BETANZOS.
Delia Núñez Sanromán. Reitora de HORSAL.
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9. Fernando Veiga Fernández. Xerente de HORSAL.
10. Francisco Javier Martínez González. Comercial de HUERTA DE GALICIA.
11. Francisco Pico Sanjurjo. Técnico de AGROFLOR.
12. José Antonio Conde. Presidente de PORTA DO RIO MIÑO.
13. José Antonio Freire López. Socio de PLANTEL DE BETANZOS.
14. José Cuadrado Oural. Presidente de TERRAS DA MARIÑA.
15. José Severino Montes Pérez. Directivo de CLUN.
16. Josefina Barreiro González. Reitora de HORSAL.
17. M. Vicente Hermida Quiza. Técnico de AGROFLOR.
18. María Carmen García Freire. Xerente de PLANTEL DE BETANZOS.
19. María Josefa Manivesa Pardo. Presidenta de AGROFLOR.
20. Manuel A. Pedreira Mirán. Técnico de AGACA.
21. Manuel Rodríguez Méndez. Reitor de HORSAL.
22. Óscar Antón Pérez García. Técnico de CLUN.
23. Sara López González. Reitora de PORTA DO RIO MIÑO.
26 de febreiro, cooperativas con sección de crédito
Experto


Jesús Gustrán, Responsable Xurídico, Seguros e Seccións de Crédito de
Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Participantes
1. Andrés García Hermida. Presidente de Cooperativa de LAGO.
2. Ángel Caneiro Vilela. Presidente de Cooperativa de VILABOA.
3. Higinio Mougán Bouzón. Director-Xerente de AGACA.
4. Javier González Pita. Reitor de Cooperativa de Meirás.
5. José Ameneiros García. Director de Cooperativa de VILABOA.
6. José Díaz Dopico. Presidente de Cooperativa de O VAL.
7. José Javier Dopico Vilar. Técnico de Cooperativa de MEIRÁS.
8. José Severino Montes Pérez. Directivo de CLUN.
9. María Dolores Serantes Martínez. Xerente de Cooperativa de LAGO.
10. Marta Vázquez Dopico. Directora de Cooperativa de O VAL.
11. Néstor Fernández Faraldo. Reitor de Cooperativa de MEIRÁS.
12. Rocío García Pita. Técnica de Cooperativa de VILABOA.
13. Vicente Dopico Vilar. Director de Cooperativa de MEIRÁS.
27 de febreiro, cooperativas de subministracións
Expertos



Carlos Castro, Xerente de DELAGRO.
Iván Novo, Director de UGOCA.
175

173

Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030




Javier Barcia, Presidente de AGAFAC e Directivo de CLUN.
Jesús Gustrán, Responsable Xurídico, Seguros e Seccións de Crédito de
Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Participantes
1. Carmen García Freire. Xerente de EL PLANTEL DE BETANZOS.
2. Daniel Fresco Tejero. Técnico de EL PLANTEL DE BETANZOS.
3. Edelmiro Méndez Fernández. Xerente de COAFOR.
4. Higinio Mougán Bouzón. Director-Xerente de AGACA.
5. J. Enrique Otero Díaz. Técnico de AIRA.
6. José Severino Montes. Directivo de CLUN.
7. Leandro Castro Iglesias. Xerente de LEITEIRA PICO SACRO.
8. María Díaz Souto. Xerente de O CAXIGO.
9. Marisa Santos Rodríguez. Xerente de CODEIRA.
10. Montse Ventura Blanco. Técnica de AGACA.
11. Pablo Santos Díaz. Técnico de XALLAS-SANTA COMBA.
12. Sandra Casabella Luaces. Xerente de O XEIXO.
02 de marzo, cooperativas de vacún de carne
Expertos



Alejandro Gutiérrez, Técnico de Gandería de Cooperativas Agro-alimentarias de
España.
José Gómez Viaño, Secretario Executivo do Consello Regulador IXPs de Carnes de
Vacún de Galicia.

Participantes
1. Amable Fernández González. Presidente de PROTERGA.
2. Felix Fernández González. Socio de PROTERGA.
3. Higinio Mougán Bouzón. Director-Xerente de AGACA.
4. Iván Álvarez Martínez. Socios de PROTERGA.
5. Ismael Becerra Llaves. Técnico de PROTERGA.
6. José Severino Montes Pérez. Directivo de CLUN.
7. Manuel A Pedreira Mirás. Técnico de AGACA.
8. Rafael Tejera Vázquez. Xerente de PROTERGA.
9. Ramón Álvarez Álvarez. Socio de PROTERGA.
10. Román Sánchez Besteiro. Xerente de A CARQUEIXA.
11. Susana Trastoy Polo. Xerente de ALMOGA.
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Cuestionario para a análise estratéxica
Realizáronse 82 invitacións a cumprimentar un cuestionario de contribución ao proceso de
reflexión, das que 59 achegaron a súa contribución (49 cooperativas e 10 persoas expertas),
acadándose un 71,95% de participación sobre o total esperado.
As entidades e persoas participantes foron as seguintes:
Cooperativas
1. A CAPELA. Ana I. Vence. Xerencia.
2. A CARQUEIXA. Román Sánchez. Xerencia.
3. ACO. María Carmen Piñón. Xerencia.
4. AIRA. Daniel Ferreiro. Dirección.
5. AIRA. José López. Presidencia.
6. ALTA MONTAÑA GALEGA. Susana Polo. Xerencia.
7. ARTESANS GANDEIROS. Antonio Álvarez. Xerencia.
8. BODEGAS EIDOSELA. Lázaro Gándara. Presidencia.
9. CAP. Jesús Otero. Xerencia.
10. CAIXA RURAL GALEGA. Jesús María Méndez. Dirección.
11. CAMPO DE PARAMO. María Soledad Valín. Técnica.
12. CLUN. Javier Barcia. Directivo.
13. CLUN. José Montes. Directivo.
14. CLUN. Rafael Prieto. Dirección.
15. COAFOR. Edelmiro Méndez. Xerencia.
16. COBA DE VALES. Martín Aguión. Xerencia.
17. CODEIRA. Marisa Santos Rodriguez. Xerencia.
18. COGAL. Natalio García. Presidencia.
19. COGAL. Juan Castro. Xerencia.
20. CONDES DE ALBAREI. Dolores Calvo. Presidencia.
21. COOPERATIVA DE LAGO. Dolores Serantes. Xerencia.
22. COPORC. Antonio Rodriguez. Xerencia.
23. COREBER. Melchor García. Xerencia.
24. DELAGRO. Carlos Castro. Xerencia.
25. EL PLANTEL. Carmen García. Xerencia.
26. ERICA MEL. Paula Soto. Xerencia.
27. FUNDACIÓN JUANA DE VEGA. José Manuel Andrade. Dirección.
28. GANXABAR. Adrián Cundíns. Xerencia.
29. HORSAL. Fernando Veiga. Xerencia.
30. JESUS NAZARENO. Alfredo Vázquez. Xerencia.
31. LEITEIRA PICO SACRO. Leandro Castro. Xerencia.
32. MARTÍN CÓDAX. Xoán Allegue. Presidencia.
33. MARTÍN CÓDAX. Juan Vázquez. Dirección.
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34. MEIRAS. Vicente Dopico. Xerencia.
35. MOPÁN. Alba Novo. Xerencia.
36. PERPETUO SOCORRO. Montse Pampín. Xerencia.
37. POSTOIRO. Beatriz Moran. Xerencia.
38. PROTERGA. Rafa Tejeda. Xerencia.
39. TERRAS DA MARIÑA. José Cuadrado. Presidencia.
40. TRES FUCIÑOS. Isabel Costas. Presidencia.
41. VAL XESTOSO. Francisca Couto. Xerencia.
42. VILABOA. José Ameneiros. Xerencia.
43. VILAXUSTE. José Pérez. Presidencia.
44. VIÑA ALMIRANTE. José Estévez. Xerencia.
45. VIÑA COSTEIRA. Andrés Rodríguez. Presidencia.
46. VIÑA COSTEIRA. Javier Iglesias. Directivo.
47. VIÑA MORAIMA. Roberto. Xerencia.
48. VIRXEN DAS VIÑAS. Carlos Arístegui. Presidencia.
49. XALLAS. María Lois. Xerencia.
Persoas Expertas
1. AGAFAC. Javier Barcia Gallo. Presidente.
2. CAIXA RURAL. Gabriel Guijarro. Técnico.
3. CLUSAGA. Roberto Alonso. Xerencia.
4. CRIXP Carne de Vacún de Galicia. Jesús González Vázquez. Presidente.
5. FOROESGAL. Celso Gándara Carnero. Presidente.
6. NESTLÉ. Edis Estévez. Técnico.
7. USC. Edelmiro López Iglesias. Profesor.
8. XUNTA DE GALICIA. OAC. Xosé Ramón Pedreira Dono.
9. XUNTA DE GALICIA. Subdirección Xeral de Economía Social. Alba Paz Boubeta.
10. XUNTA DE GALICIA. Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias. Nicasio Mejuto.
Cuestionario para a priorización estratéxica
Realizáronse 82 invitacións a cumprimentar un cuestionario de contribución ao proceso de
reflexión, das que 41 achegaron a súa contribución (31 cooperativas e 10 persoas expertas),
acadándose un 50% de participación sobre o total esperado.
As entidades e persoas participantes foron as seguintes:
Cooperativas
1.
2.
3.
4.
5.

A CAPELA. Ana I. Vence. Xerencia.
AIRA. José López. Presidencia.
ARTESÁNS GANDEIROS. Antonio Álvarez. Xerencia.
CAIXA RURAL GALEGA. Jesús María Méndez. Dirección.
CAMPO DE PÁRAMO. María José. Xerencia.
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6. CLUN. José Montes. Directivo.
7. CLUN. Rafael Prieto. Dirección.
8. COAFOR. Edelmiro Méndez. Xerencia.
9. COBA DE VALES. Martín Aguión. Xerencia.
10. CODEIRA. Marisa Santos. Xerencia.
11. COGAL. Natalio García. Presidencia.
12. CONDES DE ALBAREI. Dolores Calvo. Presidencia.
13. COPORC. Antonio Rodríguez. Xerencia.
14. DELAGRO. Carlos Castro. Xerencia.
15. EL PLANTEL. Carmen García. Xerencia.
16. ERICA MEL. Paula Soto. Xerencia.
17. HORSAL. Fernando Veiga. Xerencia.
18. JESÚS NAZARENO. Alfredo Vázquez. Xerencia.
19. MARTÍN CÓDAX. Xoán Allegue. Presidencia.
20. MOPAN. Alba Novo. Xerencia.
21. PERPETUO SOCORRO. Montse Pampín. Xerencia.
22. POSTOIRO. Beatriz Moran. Xerencia.
23. PROTERGA. Rafa Tejeda. Xerencia.
24. VAL XESTOSO. Francisca Couto. Xerencia.
25. VILABOA. José Ameneiros. Xerencia.
26. VILAXUSTE. José Pérez. Presidencia.
27. VIÑA COSTEIRA. Andrés Rodríguez. Presidencia.
28. VIÑA COSTEIRA. Javier Iglesias. Directivo.
29. VIÑA MORAIMA. Roberto Taibo. Xerencia.
30. VIRXEN DAS VIÑAS. Xerencia.
31. XALLAS. María Lois. Xerencia.
Persoas Expertas
1. AGAFAC. Javier Barcia Gallo. Presidencia
2. AGACA. Higinio Mougán. Director-Xerente.
3. CAIXA RURAL. Gabriel Guijarro. Técnico.
4. CLUSAGA. Roberto Alonso. Xerencia.
5. CRIXP Carne de Vacún de Galicia. Jesús González Vázquez. Presidencia.
6. FOROESGAL. Celso Gándara Carnero. Presidencia.
7. USC. Edelmiro López Iglesias. Profesor.
8. XUNTA DE GALICIA. OAC. Xosé Ramón Pedreira Dono.
9. XUNTA DE GALICIA. Subdirección Xeral de Economía Social. Alba Paz Boubeta.
10. XUNTA DE GALICIA. Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias. Nicasio Mejuto.
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Equipo Motor do Plan Estratéxico
O desenvolvemento do Plan Estratéxico realizouse en varias fases que houbo que adaptar á
situación sanitaria e social Covid-19: preparación do proceso, catro fases de campo (xornadas
sectoriais, entrevistas puntuais, cuestionarios e complementos) para rematar coa redacción do
documento final. As persoas implicadas nestas tarefas de reflexión estratéxica son as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Higinio Mougán Bouzón. Dirección.
Carlos Áres Fernández. Técnico de AGACA.
Loli Couso Costa. Técnica de AGACA.
Mario Fernández Redondo. Técnico de AGACA.
María Rey Campos. Técnica de AGACA.
Ruth Rodríguez Ferreiros. Técnica de AGACA.
David Vila López. Técnico de AGACA.
Esperanza Otero Pérez. Comunicación
Rosa Vázquez Segade. Comunicación.

Consultoria de ALGALIA: David Pereiro. (Consultor).
Dirección da Reflexión Estratéxica: Higinio Mougán Bouzón.
Supervisión e validación dos traballos desenvoltos
Ao longo do desenvolvemento da reflexión estratéxica participou o Consello Reitor da
Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, AGACA, realizando labores de
supervisión e validación dos diferentes pasos dados no desenvolvemento da planificación.
Consello Reitor de AGACA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D. José S. Montes Pérez. Presidente.
D. Xosé M. López Tellado. Vicepresidente.
D. Emilio Rodríguez Felipe. Secretario.
D. Javier Iglesias Sendín. Tesoureiro.
Da. Dolores Calvo Méndez. Vogal.
D. Rafael Tejeda Vázquez. Vogal.
D. Alberto Amil Chaves. Vogal.
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8.3 Fotografías

Reunión cooperativas lácteas e de derivados lácteos

Reunión cooperativas vitivinícolas
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Reunión CUMAS e parques de maquinaria

Reunión cooperativas de horta, flor, mel e diversos
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Reunión cooperativas con sección de crédito

Reunión cooperativas de subministracións
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Reunión cooperativas de vacún de carne
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