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A REALIDADE COOPERATIVA EN GALICIA
Algunhas cifras xerais

• 200 cooperativas agroalimentarias con actividade 
económica destacada.

• Preto de 1.800 millóns de euros facturados polas 
cooperativas e polas sociedades participadas.

• Aproximadamente 40.000 socios de cooperativas : • Aproximadamente 40.000 socios de cooperativas : 
hai duplicidades e hai socios pouco activos,

• Máis de 5.000 traballadores directos en cooperativas 
e sociedades participadas

• Algunha con preto de 100 anos de vida e a maioría 
moito máis recentes: a partir da década dos 80.



A REALIDADE COOPERATIVA EN GALICIA
Tendencias macroeconómicas e sociais

• Estancamento facturación económica xeral dende o 
2009 ata o 2012. Impulso de facturación importante no 
exercicio económico de 2013

• Leve retroceso na contratación laboral no 2010 e 
2011 e posterior recuperación do emprego2011 e posterior recuperación do emprego

• Mantemento do número de socios durante a crise, 
con tendencia á recuperación de cara ao ano 2013

• Desaparición dun 5% de cooperativas por quebra
durante os anos 2011 ata 2013

• Reactivación de procesos de fusión/integración



A REALIDADE COOPERATIVA EN GALICIA
Datos sectoriais de importancia

• As cooperativas fabrican máis do 50% dos pensos da 
alimentación animal en Galicia

• Comercializan arredor do 40% do viño de Galicia, e  
supoñen máis do 50% das exportacións de viño

• Son os principais subministradores de insumos dos • Son os principais subministradores de insumos dos 
gandeiros cunha cota de mercado do 30% de media 
(elevada en adubos, plásticos, deterxentes,...)

• Controlan o 25% do leite recollido en Galicia , pero 
só industrializan o 10% do mesmo

• Supoñen máis do 55% da IXP Ternera Gallega .



A REALIDADE COOPERATIVA EN GALICIA
Datos sectoriais de importancia

• Comercializan máis do 30% da horta normalizada e 
tipificada que se produce en Galicia.

• Coren supón máis do 55% da carne de polo e porcino 
producida e comercializada en Galicia. O Grupo Coren 
é a primeira cooperativa en facturación de Españaé a primeira cooperativa en facturación de España

• Comercializan máis do 60% do coello producido en 
Galicia. Cogal é o primeiro grupo de carne de coello 
de España

• Delagro é o primeiro grupo cooperativo de compras 
de España especializado en Vacún de Leite
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A UNIÓN DE COOPERATIVAS AGACA
Actividades de AGACA

• Organización representativa do cooperativismo 
agrario de Galicia 

• Forma parte de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España e do Comité Xeral Europeo de Cooperación 
Agraria – COGECAAgraria – COGECA

• Ofrecemos información especializada aos socios
• Consultoría : acompañamento a emprendedores, 

asesoría, constitución de sociedades, axudas,...
• Calidade : APPCs, implantación de Referenciais,...
• Enxeñería e Sostibilidade : medioambiente, aforro e...



A UNIÓN DE COOPERATIVAS AGACA
Actividades de AGACA

• Formación de cooperativistas, de directivos e de 
emprendedores agroalimentarios

• Estudos Socioeconómicos : do cooperativismo, 
rurais, estudos de mercado, muller, xuventude,...

• I+D+i: promoción e participación en proxectos, redes,..• I+D+i: promoción e participación en proxectos, redes,..
• Promoción empresarial : intercooperación, 

internacionalización, ... 
• Servizo de Seguros : dirixidos aos sector rural e 

empresarial a través da Corretaxe Ucoga..
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XERACIÓN DE EMPREGO
Proxectos impulsados dende AGACA

• GRANDES PROXECTOS IMPULSADOS en 25 anos:
• Cecoop-Delagro: Central de Compras.
• Icos: integración de 4 cooperativas gandeiras.
• Aira: integración de 12 cooperativas de penso.
• Acolat: unión de 10 cooperativas para mercar Clesa
• Ucoga: unión de 6 cooperativas para Seguros 

• Proxectos de pequenas cooperativas en 2014 : 
• Cooperativa Caprina Galega: 4 socios en paro
• Terras da Mariña: 30 socios para comercializar faba
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ALGÚNS EXEMPLOS DO CAMBIO
Novas demandas da sociedade: Diagnóstico

• Alto número de desempregados de Longa Duración
• O mercado laboral mudou: vai tardar moitos anos en 

comportarse coma antes da crise
• Xerar o propio emprego mediante o emprendemento

converteuse nunha das mellores opciónsconverteuse nunha das mellores opcións
• Elevado número de recursos naturais infrautilizados

ou abandonados, especialmente referido á terra
• Para moitos galegos, traballar no agro e vivir no rural, 

segue sendo un gran estigma a superar
• Algúns non dispoñen de recursos para comezar



ALGÚNS EXEMPLOS DO CAMBIO
Novas demandas da sociedade: Diagnóstico

• O Consumo de alimentos retrocedeu durante a crise, 
pero de xeito moderado comparado con outros bens

• O consumidor mudou : está moi informado, é moi 
esixente, está conectado ás redes, é, cada vez, máis 
reflexivo, consciente e responsable na comprareflexivo, consciente e responsable na compra

• Cada vez máis, o Consumidor demanda alimentos 
próximos, cercanos, frescos, de orixe coñecida, de 
tempada, de variedades determinadas, tradicionais,…

• Nichos de interese : ecolóxico, medioambiente, horta 
de proximidade, carne de vacún, froitas locais, 
transformación de alimentos tradicionais, …



ALGÚNS EXEMPLOS DO CAMBIO
Qué ofrecemos especialmente ás cooperativas

• Organización da produción para dar servizo de 
produto en calidade e cantidades pactadas. Mínimo 
rexeitamento. Mínimas faltas de entrega ante a 
demanda dos clientes e consumidores.

• Organización da produción para prestar servizos aos • Organización da produción para prestar servizos aos 
produtores e que sexan o máis eficientes posibles na 
produción nas súas explotacións agrarias: form., ases.

• Capacidade para responder aos retos de seguridade 
alimentaria, calidade, cumprimento de normativa,…

• Posibilidade de Planificar e Organizar a adaptación 
a un mercado, cliente, consumidor cambiante



ALGÚNS EXEMPLOS DO CAMBIO
Qué ofrecemos especialmente ás cooperativas

• Ofrecemos VALORES . Valores que son cada vez 
máis demandados polos consumidores conscientes e 
responsables co seu consumo. Valores que ofrecemos 
e que son valorados polo consumidor:
1. Control Democrático : o consumidor valora esta 1. Control Democrático : o consumidor valora esta 

característica fronte aos grandes brokers do capital
2. Participación Económica : reparto dos beneficios
3. Educación e Formación : cualificamos aos socios
4. Compromiso coa Comunidade : estamos na 

comunidade e preocupámonos polo seu 
desenvolvemento. Responsabilidade Social Empr.



ALGÚNS EXEMPLOS DO CAMBIO
Casos de interese

• Aira : 12 cooperativas únense para dispoñer da mellor 
fábrica de pensos de España para vacún de leite

• Acolat : 9 cooperativas gandeiras reactivan a Planta 
de Clesa en Caldas: emprego, produto galego, ...

• A Capela : queixo e requeixo para España e Europa• A Capela : queixo e requeixo para España e Europa
• Horsal : Ampliando a base social e ampliando a 

produción e o mercado dos produtos de horta
• Condes de Albarei, Martín Codax, Jesús Nazareno, 

Eidosela ,...: venden máis viño nun mercado retraído e 
ampliando o subministro: Pazo Baión, Adegas Galegas



ALGÚNS EXEMPLOS DO CAMBIO
Casos de interese

• C.A.P.: Comercializa queixo, leite e introdúcese no 
mundo do xeado de alta calidade

• O Val: recupera o Pemento do Couto e xera emprego
• Delagro : Abre unha moderna fábrica de adubos en As 

Pontes: xera 40 postos de traballo, adapta os adubos Pontes: xera 40 postos de traballo, adapta os adubos 
ás necesidades dos gandeiros, prezos, servizos,...

• Postoiro : amplía actividade e especialízase en cebola
• Mercarural-Delagro : apertura de tendas 

especializadas en varias cooperativas: Feiraco, Xallas, 
Icos, Agris,...
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